SPONSORBROCHURE
V.V. ROOD ZWART
MEER DAN VOETBAL ALLEEN…

“Het beheren van een duurzame, multifunctionele voorziening
waar sport, spel en welzijn elkaar ontmoeten in een mooie, groene omgeving
is van essentieel belang voor de leefbaarheid in Delden.”

BEWEGEN EN ONTMOETEN IN EEN GROENE OMGEVING
V.V. Rood Zwart is zich ervan bewust dat een vereniging in de huidige tijdsgeest ook
sociaal - maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt. Het is belangrijk om niet alleen met de leden,
maar óók met de Deldense gemeenschap een sterke binding te hebben.
V.V. Rood Zwart verstevigt de relatie met haar leden door middel van het aanbieden van uitstekende
faciliteiten voor het beoefenen van de voetbalsport op zowel prestatief als recreatief niveau. Ook worden
er activiteiten georganiseerd voor een breder publiek. Dit draagt bij aan de saamhorigheid binnen de
vereniging en de Deldense gemeenschap.
V.V. Rood Zwart streeft er naar om het lidmaatschap voor iedereen bereikbaar te houden.
Om óók in de toekomst een bloeiende voetbalvereniging te kunnen blijven, is het met name van belang
om over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken. Sponsorbijdragen, financieel
en materieel, zullen het mede mogelijk maken om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.

SPONSORPAKKETTEN

HOOFDSPONSOR | BEDRAG OP AANVRAAG
VERMELDING OP:
• Shirt 1e elftal • Vlag • Reclamebord hoofdveld • Reclamebord kunstgras • Zuil bij entree
• Narrowcasting TV Noaberhoes • Site • Wall of Fame • Informatiebord aan kleedkamer

STERSPONSOR | € 1.000,VERMELDING OP:
• Vlag • Reclamebord hoofdveld • Reclamebord kunstgras
• Zuil bij entree • Narrowcasting TV Noaberhoes • Site • Wall of Fame

VLAGGENSPONSOR | € 500,VERMELDING OP:
• Vlag • Reclamebord hoofdveld • Narrowcasting TV Noaberhoes

PAKKET A | € 250,VERMELDING OP:
• Reclamebord hoofdveld • Site • Narrowcasting TV Noaberhoes

PAKKET B | € 150,VERMELDING OP:
• Reclamebord hoofdveld • Site

Tevens heeft iedere sponsor recht op gratis deelname
aan het sponsortoernooi voor uw medewerkers/klanten,
gratis bezoek sponsoravond en gratis bezoek
thuiswedstrijden van ons 1e elftal.
Genoemde bedragen zijn bedragen per jaar
exclusief aanmaakkosten en exclusief BTW.
De minimale looptijd van het sponsorcontract is 3 jaar.
V.V. Rood Zwart behoudt zicht het recht om prijzen
op basis van prijsindex jaarlijks te wijzigen.

SPONSORING EN DE FISCUS
Graag willen wij u tot slot wijzen op de fiscale voordelen van het sponsoren
bij V.V. Rood Zwart. Ongeacht de rechtsvorm van uw bedrijf kunt u de voor de
sponsoring betaalde bedragen gewoon als kosten boeken, waardoor u minder
belasting hoeft te betalen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Een sponsorcontract biedt de sponsor ook mogelijkheden om invulling te geven
aan MVO. Ondernemers verbinden zich meer en meer aan sporten en bewegen
en dragen zo bij aan gezondheid en sociale cohesie van het ‘noaberschap’.

MAATSCHAPPELIJK ORGANISATIES
Onderstaande organisaties gingen u al voor met een bijdrage:

CONTACT
Wij hopen dat u, na het lezen van de brochure,
enthousiast bent geworden en sponsor
bij V.V. Rood Zwart wilt worden.
Wij maken graag een afspraak om de
sponsormogelijkheden met u te bespreken.
Rob Averdijk, 06-15026272
Vincent Kenkhuis, 06-42838596
V.V. Rood Zwart
Postbus 53
7490 AB Delden
© V.V. Rood Zwart 2019
De genoemde bedragen in deze brochure zijn exclusief BTW en exclusief de eventuele
aanmaakkosten voor de bijbehorende uitingen. V.V. Rood Zwart behoudt zich het
recht voor om prijzen op basis van prijsindex jaarlijks te wijzigen.

sponsor@roodzwart.nl
www.roodzwart.nl

