Welkom bij de leukste
vereniging van Fryslân!
Samen maken we de club!
VC Drachten is op 10 juni 1999 ontstaan door het samengaan van de volleybalverenigingen Turfstekers en
Drachten. Met ruim 200 leden zijn we één van de grootste verenigingen van Friesland. Diverse dames-,
heren en jeugdteams zijn op verschillende niveaus actief in competitieverband. Uiteraard is er ook aandacht
voor de jongste volleyballers: de CMV’ers. Die groep bestaat inmiddels uit meer dan 30 kinderen, welke
geregeld een toernooi spelen. Tenslotte kan er ook op recreatief niveau bij ons gevolleybald worden.
Dinsdagavond is de vaste trainingsavond. De teams die twee keer per week trainen, trainen ook nog op
donderdag. De meeste teams hebben hun wedstrijden op donderdagavond. Als zij thuis spelen is dat in het
Sportcentrum. De prestatieteams spelen hun wedstrijden op zaterdag.
Gezelligheid
Naast competitie en prestatie is er evenveel aandacht voor gezelligheid en plezier. Ook dat hoort bij een
vereniging! Elk seizoen wordt er van alles georganiseerd, zoals een oliebollentoernooi, het Sinterklaasfeest,
een beachvolleybaltoernooi en het slotfeest.
Samen maken we de club!
Als club willen we een bijdrage leveren aan het sport- en beweegaanbod (breedtesport) binnen de
gemeente. Sporten is belangrijk! En ook nog eens heel leuk. Vooral als je het met elkaar doet, en onderdeel
bent van een gezellige vereniging. Daarom is ons motto:

Samen maken we de club!

Meer informatie, meetrainen of lid worden? Je kunt op ieder niveau instappen!
www.vc-drachten.nl

Sponsoring
Steun jij VC Drachten? Alles is mogelijk!
Helaas gaat alleen de zon voor niets op en kan onze vereniging zonder sponsoren niet bestaan. Met jouw
hulp kunnen wij onze jeugdopleiding optimaliseren, goed materiaal aanschaffen en betere faciliteiten aan
onze leden bieden. Met je bijdrage vergroot je je naamsbekendheid en toon je je maatschappelijke
betrokkenheid. Ook kunt je je doelgroep vanuit een informele weg benaderen.

Pakketten:
A adverteerder
Eenmalig: € 200,=
		
		
		
		

2 x genoemd op social media
Vermelding in nieuwsbrief
Vermelding op de website
Groot item op social media, website en nieuwsbrief

B adverteerder
Eenmalig: € 100,=
		
		
		

2 x genoemd op social media
Vermelding in nieuwsbrief
Vermelding op de website

C adverteerder
Eenmalig: € 50,=
		
		

1 x noemen op social media
Vermelding op de website
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Kleding:
Prijs per team, per seizoen. Contractduur 3 jaar.
			Wedstrijdshirts
Wedstrijdbroekjes Trainingspakken
CMV			€ 225,=		€ 325,=		€ 400,=
Jeugd			€ 250,=		€ 350,=		€ 550,=
Senioren			€ 300,=		€ 400,=		€ 600,=

Overige mogelijkheden:
Eenmalig een donatie doen of andere ideeën? Wij staan open voor alles!
Extra!
Alle sponsoren mogen gratis deelnemen met een team aan het bedrijventoernooi van beachvolleybal
Drachten

www.VC-Drachten.nl

