
Sponsortarieven 

Doetinchem  
vv VIOD



vv VIOD DOETINCHEM
vv VIOD is opgericht in 1928 en met 
bijna 950 leden is de vereniging 
springlevend. Op Sportpark Dich-
teren biedt de vereniging de vele  
jeugdelftallen, senioren en vrou-
wenteams de mogelijkheid om zo-
wel recreatief als prestatief de voet-
balbalsport te beoefenen.

Visie: 
Bij Viod is iedereen een topper!

Plezier staat bij ons voorop. Plezier 
zetten wij in voor de ontwikkeling 
van onze leden, zodat iedereen op 
zijn eigen niveau het maximale uit 
zichzelf kan halen. Door deze ont-
wikkeling volgen prestaties. 

 
Bij te maken beslissingen hanteren 
wij dus de volgorde plezier, individu-
ele ontwikkeling, prestatie.

Familiecultuur: Wij zijn een vereni-
ging zijn waar iedereen zich thuis 
voelt.  Er is aandacht voor elke leeftijd 
en op elk niveau.

Opleiden: Wij willen trainers opleiden 
en inzetten die spelers beter maken, 
zodat iedereen op zijn eigen niveau 
het maximale uit zichzelf kan halen. 
Als voetballer en als mens.

Indelen: Wij geloven dat onze leden 
het meeste plezier hebben en het 
beste ontwikkelen als ze spelen met 
en tegen spelers van gelijkwaardig ni-
veau.

Sportpark Dichteren
Sicco Mansholtweg 2
7007 LJ Doetinchem 
www.vioddoetinchem.nl 



Reclameborden

Teamsponsoring 
- Senioren
- Junioren
- 35+, 45+ en zaalteams  
- Pupillen
- HMQ Cup 
- Overige kleding (o.a. trainingspakken, tassen en jassen)  
 
Sponsoring VIOD 1
- Balsponsor
- Wedstrijdsponsor
- Man of the Match sponsor

Naamsvermeldingen Sportpark Dichteren
- Logo uitingen VIOD 1
- Logo uiting zaterdagen
- Logo uiting zondagen

Overige mogelijkheden en contact
- Overige mogelijkheden
- Contactgegevens sponsorcommissie

Inhoud:

Sportpark Dichteren
Sicco Mansholtweg 2
7007 LJ Doetinchem 
www.vioddoetinchem.nl 



     per jaar   éénmalig  
2500 mm X 600 mm enkelzijdig € 220,-  € 180,-  
3000 mm X 600 mm enkelzijdig € 240,-  € 200,-  
6000 mm X 600 mm enkelzijdig € 450,-  € 400,-   
     
incl.: Productiekosten, bedrukken en plaatsen van het bord 
 (bovengenoemde éénmalige kosten)

Reclameborden 
Hoofdveld (kunstgrasveld)

Ideale manier  om op te vallen!

Kledingpakket 1:    Tenue speler, Tenue keeper en Teamtas  
 
  # aantal 1e jaar Daarna per jaar     Totaal 4 jaar
Senioren  20 tenues € 775  € 200          € 1.375
Junioren  16 tenues € 650  € 200          € 1.250
35+/45+/zaal  10 tenues € 450  € 200          € 1.050
Pupillen 8x8  10 tenues € 450  € 200          € 1.050
Pupillen 6x6  8 tenues € 375  € 200          € 975
     

10% korting bij betaling ineens
Contractduur: 4 seizoenen
Inclusief bedrukking ‘borst’ op shirts in wit of kleur

 

Kleding



Kledingpakket 2:  Tenue speler, Tenue keeper, Teamtas, Sporttas of Rugtas

 # aantal   1e jaar  Daarna per jaar  Totaal 4 jaar
Senioren 20 tenues+tassen € 1.275*  € 200      € 1.875
Junioren 16 tenues+tassen € 1.050*  € 200      € 1.650
35+/45+/zaal 10 tenues+tassen € 700*  € 200      € 1.300
Pupillen 8x8 10 tenues+tassen € 700**  € 200      € 1.300 
Pupillen 6x6 8 tenues+tassen  € 575**  € 200      € 1.175

10% korting bij betaling ineens    
Contractduur: 4 seizoenen
Inclusief bedrukking ‘borst’ op shirts in wit of kleur 
*sporttas voorzien van VIOD badge, exclusief bedrukking 
**rugtas voorzien van VIOD badge, exclusief bedrukking
Meerprijs bedrukking sponsorlogo wit: € 8 per sport of rugtas 

Kledingpakket 3:  
Tenue speler, Tenue keeper, Teamtas, Sporttas of Rugtas en Winterjas

 # aantal   1e jaar  Daarna per jaar totaal 4 jaar
Senioren 20 tenues+tassen
 2 winterjassen  € 1.425*  € 200      € 2.025

Junioren 16 tenues+tassen 
 2 winterjassen  € 1.200*  € 200      € 1.800

35+/45+/zaal 10 tenues+tassen
 2 winterjassen  € 850*  € 200      € 1.450

Pupillen 8x8 10 tenues+tassen € 850**  € 200      € 1.450
 2 winterjassen

Pupillen 6x6 8 tenues+tassen  € 725**  € 200      € 1.325
 2 winterjassen
    
10% korting bij betaling ineens    
Contractduur: 4 seizoenen
Inclusief bedrukking ‘borst’ op shirts in wit of kleur
*sporttas voorzien van VIOD badge, exclusief bedrukking 
**rugtas voorzien van VIOD badge, exclusief bedrukking
meerprijs bedrukking sponsorlogo wit: € 8 per sport of rugtas 
Winterjassen voorzien van VIOD badge en exclusief bedrukking



        
Overige kleding bij aantallen v/a 15 stuks     per stuk 

Trainingsshirt Maher  voorzien van VIOD-badge en sponsorlogo  € 34,20 
Sweater Foor  voorzien van VIOD-badge en sponsorlogo  € 45,95 
Poloshirt Icon  voorzien van VIOD-badge en sponsorlogo  € 42,65 

Trainingsshort Namli            € 13,50 
Trainingsbroek Mahi            € 23,60  
  
Tassen bij aantallen v/a 15 stuks      per stuk
Sporttas Nr.11   voorzien van VIOD-badge en sponsorlogo  € 49,40 
Rugtas Nr.10   voorzien van VIOD-badge en sponsorlogo  € 45,00  
     
Coachjassen            per stuk
Winterjas Jans   voorzien van VIOD-badge en sponsorlogo  € 79,95 
 

Nieuwe VIOD-tenue, ontwerp nader te bepalen



VIOD 1        
       
Balsponsor    € 150,-    
        
incl.: • Vermelding op website wedstrijdaankondiging    
  • Vermelding op TV scherm hal  
 • Vermelding voor de aftrap      
 • GRATIS toegang voor 2 personen wedstrijd VIOD 1   
 • Ontvangst in bestuurskamer voor, in de rust en na de wedstrijd  
       
Wedstrijdsponsor    € 200,-    
        
incl.: • Vermelding op website wedstrijdaankondiging      
  • Vermelding op TV scherm hal       
 • Vermeldingen tijdens de wedstrijd      
 • Vermelding in tweets bij tussenstanden  
 • GRATIS toegang voor 2 personen wedstrijd VIOD 1
 • Ontvangst in bestuurskamer voor, 
    in de rust  en na de wedstrijd 

Sponsoring wedstrijden 

Sporttas nr. 11 Rugtas nr. 10Teamtassen

Tassen



Man of the Match sponsor    € 250,-    
        
incl.:  • Vermelding op website wedstrijdaankondiging    
  • Vermelding op wedstrijdbord kantine       
  • Vermelding op TV scherm hal   
  • Vermeldingen tijdens de wedstrijd       
  • GRATIS toegang voor 2 personen wedstrijd VIOD 1  
  • Ontvangst in bestuurskamer voor,  in de rust  en na de wedstrijd   
  • Uitreiken van attentie aan speler direct na de wedstrijd.     
  • Publicatie in wedstrijdverslag daags na de wedstrijd met 
                foto van overhandiging      
        
        
        



Logo uiting        
tijdens iedere thuiswedstrijd VIOD-1       
op beeldscherm hal/kantine/bestuurskamer       
 
prijs per seizoen   € 200,-       
        
Logo uiting        
iedere zaterdag op beeldscherm in de hal       
 de gehele dag tijdens jeugdwedstrijden en zaterdag senioren teams    
    
prijs per seizoen   € 300,-       
        
Logo uiting       
iedere zondagmorgen op beeldscherm in de hal       
tijdens seniorenwedstrijden        

prijs per seizoen   € 300,-        
        
        
Voor overige sponsormogelijkheden gaan we graag met u in overleg   
 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW       

E-mail: sponsorcommissie@vioddoetinchem.nl       
 

Naamsvermeldingen



Overige mogelijkheden:

Hoofdsponsor
Tenue sponsor VIOD-1, thuis en uitte-
nue met sponsorlogo op borst
4 vlaggenmasten achter het scorebord 
hoofdveld (kunstgrasveld)
Groot spandoekframe aan zijkant gevel 
clubgebouw, zichtbaar vanaf de weg
Elk jaar één evenement of toernooi dat 
de naam draagt van de hoofdsponsor
Prijs op aanvraag.

Wedstrijdbroek VIOD-1
Bedrukking op voorzijde broekspijp
Prijs op aanvraag.

Rug-sponsor  
Alle VIOD-teams, senioren en jeugd, 
ongeveer 50 teams.
Sponsorlogo op rug van wedstrijdshirt
Prijs op aanvraag.

Presentatiepakken spelers
Voor spelers totale vereniging, alle  
spelers, senioren en jeugd, ongeveer  
50 teams. Deze trainingspakken worden 
voor, tijdens en na de wedstrijden ge-
dragen Sponsorlogo op rug van het jack. 
Prijs op aanvraag

Vereniging sponsor

Mouw-sponsor 
alle VIOD teams, senioren en jeugd, 
ongeveer 50 teams.
Mouw-links of mouw-rechts
Prijs op aanvraag.

Presentatiepakken Teamleiders 
Voor alle leiders, senioren en jeugd, 
ongeveer 50 teams . Deze presentatie-
pakken zijn anders van kleur/stijl dan de 
trainingspakken van de spelers.
Sponsorlogo op rug van het jack.
Prijs op aanvraag.

Dug-out Hoofdveld
Voorzien van sponsorlogo
VIOD dug-out voor tribune of  
Gasten dug-out voor kantine/terras.
Prijs op aanvraag.

Sponsoring Veld-2
Zicht locatie langs het fietspad
Reclame-uiting op de achterkant van 
beide dug-outs.
Prijs op aanvraag.
 
Spandoekframe 2x2m 
Voorgevel clubgebouw
Prijs op aanvraag

Naamdrager van "xxxxxx Cup"  
voor jongste leden
Ongeveer 50 kinderen die wekelijks een 
onderlinge competitie spelen
"xxxxxx-Cup" wordt vermeld in alle pro-
gramma's, gedurende het hele seizoen.
Prijs op aanvraag.

Toernooisponsor
Naamdrager van een groot, nog op te 
zetten bedrijven of stratenvoetbaltoer-
nooi.
Prijs op aanvraag.
 
 



Ambassadeur
Ingelijst VIOD-ambassadeurs shirt
Vermelding op ambassadeursbord 
clubhuis. Lid van supportersvereniging
vv VIOD. Uitnodiging met partner voor 
jaarlijkse ambassadeursavond.
Minimaal 1x per jaar wedstrijdsponsor 
VIOD-1.
Bedrijfslogo op landingspagina website
Vermelding ambassadeurschap via 
social media. €1.000,- per jaar. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw 

Contact sponsorcommissie 
VV VIOD

Op de foto van links naar rechts: 

Angela Boezel 
Pim Borkus    
Sander van de Seijp  
André Hermsen 
(voorzitter)
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