
 

 

Sponsoring volleybal vereniging Excelsior 

Geachte sponsor, 

Allereerst zijn wij zeer verheugd dat u het sponsoren van de volleybalvereniging Excelsior 

overweegt. Middels uw inkomsten kunnen wij zorgen voor mooie shirts, trainers, materialen 

en faciliteiten en evenementen. Uw eventuele bijdrage zal 100% ten goede komen aan de 

leden van de vereniging. 

 

Waarschijnlijk heeft u een connectie of wilt u volleybal een warm hart toedragen. 

Vanuit de sponsorcommissie zijn wij blij met elke bijdrage en willen wij op zoek gaan naar 

een passende tegenprestatie. Exposure van uw merk of bedrijf kunnen slechts in beperkte 

mate bieden al doen wij hiervoor ons uiterste best. 

Andere tegenprestaties zien wij in sponsor bijeenkomst of eventueel iets speciaals. 

Om te zorgen dat wij eenduidigheid creëren hebben wij een drietal pakketten opgesteld als 

uitgangspunt voor sponsoring. 

Graag gaan wij in samenspraak met u op zoek naar de juiste en passend optie voor u en uw 

bedrijf. 

 
Pakket goud (€ 495 per jaar voor 3 jaar) 

 
 Onderdelen: 

➢ Banner met bedrijfslogo bij thuiswedstrijden 
➢ Bedrijfslogo en/of naamsvermelding op wedstrijdkleding heren 1 of een 

jeugdselectieteam (Nevobo competitie team) 
➢ Bedrijfslogo en/of naamsvermelding op de website van Excelsior 
➢ Deelname aan gezamenlijke acties op sociale media   
➢ Deelname aan jaarlijkse sponsor bijeenkomst 

 
  

Pakket zilver (€ 295 per jaar voor 3 jaar) 
 
 Onderdelen: 

➢ bedrijfslogo- of naamsvermelding in de nieuwsbrief  
➢ bedrijfslogo- of naamsvermelding op kleding jeugd- of recreantenteam 
➢ deelname aan jaarlijkse sponsorbijeenkomst 

 
 

Pakket brons (circa € 125 per jaar voor 3 jaar) 
 
 Onderdelen: 

➢ bedrijfslogo- of naamsvermelding op de homepage van de website.   
➢ deelname aan jaarlijkse sponsorbijeenkomst  

  
  



 

 
 

 
Naast de sponsorpakketten zijn, biedt Excelsior nog andere mogelijkheden: 

 
‘Actief voor Excelsior’ (€ 350 per jaar voor 3 jaar) 

Speciaal voor leden en partners van leden met eigen bedrijf 
 Onderdelen: 

➢ pakket brons  
➢ + 50% korting op contributie voor maximaal 2 familieleden  

  
Overige sponsor mogelijkheden t.b.v.:  

➢ Kwaliteitsverbetering van onze jeugd, zoals: 
o Bijdrage in zaalhuur 
o Vrijwilligersvergoedingen voor ons trainers 
o Talententraining en clinics  

➢ Toernooi  
➢ Jaarlijks eindfeest  
➢ Wedstrijdbal (heren 1) 
➢ Sweaters en/of trainingspakken voor teams en trainer/coach   
➢ Materialen of diensten voor de vereniging  
➢ Verbinden van (Bedrijfs-) naam aan vereniging 
➢ Exploitatie beachvolleybal in Rhenen  

 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de sponsor mogelijkheden dan staan wij u graag te 
woord of u kunt contact met ons opnemen. 
 
Namens de sponsorcommissie, 
 
 
Timo van Harten: timo.van.harten@live.nl 
Arjen van Trigt: arjen.vantrigt@tulinx.com 
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