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Leden sponsorcommissie 

Henk Makking Chantal van Adrie Jaap Frens 

Voorzitter          Manen Westhuis 

Ronald Jettkandt Fred Hup Jaap Boone 

Grote uitdaging 
Het is van groot belang dat er sponsoren aan onze vereniging worden verbonden. 

Zonder sponsoren en hun financiële bijdrage zal onze vereniging niet overleven of wordt de 

contributie aanzienlijk hoger. We hebben de sponsoren nodig om onze sportieve ambitie 

waar te maken. Als Sponsorcommissie zullen wij het komende jaar er weer alles aan doen 

om contacten te onderhouden met onze bestaande sponsoren, en zullen we ook weer 

energie steken in het vinden van nieuwe sponsoren. Het is voor de Sponsorcommissie een 

grote uitdaging om - na het verbinden van sponsoren aan onze vereniging - zowel de leden 

van de vereniging als de sponsor te inspireren tot een samenwerking die jarenlang 

standhoudt. Het zou mooi zijn als sponsorcontracten een generatie voetballers overleven! 

Samenwerking 
De Sponsorcommissie werkt nauw samen met de Stichting Sponsoring Voetbalvereniging 

Nunspeet (SSVN). Daar waar nodig worden gezamenlijk activiteiten ontplooid. In het 

voorjaar van 2020 zal er zeker weer een sponsoravond georganiseerd worden met 

aansprekende gastsprekers. Namens de sponsorcommissie wil ik alle sponsoren van onze 

voetbalvereniging van harte bedanken voor hun steun en bijdrage. Als commissie hopen wij 

u regelmatig op sportpark De Wiltsangh te ontmoeten.
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Bestuur SSVN 

Eric Molenschot    Betty Wieteler-Bruijnes   Aart Hofman         Vacature 

Voorzitter            Secretaris    Bestuurslid         Penningmeester 

    Algemene zaken 

BUSINESS CLUB VOETBALVERENIGING NUNSPEET 
De voetbalvereniging Nunspeet kent een actieve businessclub met ca. 50 bedrijfleden.
De businessclub heeft in het clubhuis haar eigen ruimte.

In deze gezellige ruimte komen de businessleden voor, tijdens en na de thuiswedstrijden van het 
eerste elftal bij elkaar. De wedstrijden kunnen vanuit de businessclub of onder de overkapping 
ervoor worden bekeken onder het genot van een kop koffie of een borrel. Regelmatig wordt er na 
de wedstrijd een hapje verzorgd, al dan niet van de BBQ en na afloop van iedere thuiswedstrijd 
wordt het interview met de trainers in de businessclub gehouden dat live wordt uitgezonden via 
Radio Nunspeet.
Daarnaast wordt er vanuit de Businessclub een scala aan activiteiten aangeboden aan haar leden. 
Ieder seizoen zijn er meerdere business-ontbijten, wordt er een voetbalwedstrijd in het betaalde 
voetbal bezocht, een damesavond georganiseerd en ontbreken het traditionele klootschieten,       
de golfmiddag en skûtsjesilen ook niet. Samen met alle sponsoren worden de businessleden ook 
uitgenodigd op de sponsoravond.

Wij nodigen u uit om lid te worden van de businessclub. Dat kan vanaf € 675,00 per jaar. U wordt 
voor 3 jaar lid van de businessclub (formeel is dat de Stichting Sponsoring voetbalvereniging 
Nunspeet - SSVN) en naast het uitbreiden en onderhouden van uw netwerk en alle 
bovengenoemde voordelen en gezelligheid ondersteunt u daarmee ook de vv Nunspeet.

Er zijn diverse sponsorpakketten voor u als bedrijf ontwikkeld en alle grotere sponsoren van de 
voetbalvereniging zijn ook lid van de businessclub.

Bent u nog geen lid van deze fantastische businessclub, meldt u zich dan aan via secretaris Betty 
Wieteler - Bruijnes, Seringweg 40, 8072EM in Nunspeet, telefonisch bereikbaar op 06-14418735 of 
maak een afspraak per mail: ssvn@vvnunspeet.nl.
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           Sponsorformulier 
Gegevens sponsor: 

* Naam  _________________________________ 

* Adres  _________________________________ 

* Postcode _________________________________ 

* Plaats  _________________________________ 

* Telefoon  _________________________________ 

* E- mail  _________________________________ 

* Contactpersoon  _________________________________

Sponsorpakketten:     Reclame (per jaar):
# Borden tribunezijde  €   225,00 

  # Borden overige zijden hoofdveld  €   325,00 

  # Borden tweede ring achter doelen  €   425,00 

# Aanmaakkosten sponsorbord €   180,00 

Businessclub vv Nunspeet (per jaar)

 #  Businesspakket 1 ster €    675,00 

 #  Businesspakket 2 sterren €    975,00 

 #  Businesspakket 3 sterren €  1500,00 

 #  Businesspakket 4 Sterren €  2500,00 

      #  Businesspakket 5 sterren:        Minimaal €  3000,00 

# alle prijzen zijn excl. 21% BTW 

Contractperiode: __________________________________________     

Datum:  Naam en handtekening     Handtekening Sponsor/ 

   contactpersoon vvN/SSVN   SSVN-lid 

______  _________________________     _________________ 

Alle prijzen zijn ex 21% BTW 
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Sponsorformulier overig (Per jaar)

#  Scorebordreclame / vv Nunspeet TV €  250,00 

#  Club van Honderd €    50,00 

#  Spandoek sponsor per meter €  125,00 

#  Youtube / Wedstrijdverslag €  250,00 

# €  250,00 Wedstrijddag sponsor op De Wiltsangh

(per bedrijfspresentatie) 

#  Sponsoring kledingpluspakketten Jako in overleg. 

# Diversen  €  p.m.

Alle prijzen zijn ex 21% BTW 

Contractperiode:   _________________________________________ 

Handtekening: 

Datum:     Naam contactpersoon vvN/SSVN         Handtekening Sponsor/SSVNlid 

______   _______________________      _________________________ 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Jaap Frens   06-45263151 Ronald Jettkandt  06-26440891 

Fred Hup   06-57944118 Ambitieteam SSVN via 06-14418735 
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Omschrijving spandoeksponsor: 

• looptijd 3 jaar

• Na 1 jaar wordt buizenframe eigendom van de vv Nunspeet

5 meter spandoek: 
1e jaar :  nota € 625,00 

Plus  € 45,= per m2, buizenframe en plaatsen 

2e jaar en 3e jaar € 625,00 

nota spandoeksponsor 

15 meter spandoek: 
1e jaar: nota € 1500,00
Richtprijs fabricage matetiaal tbv spandoeksponsoring is € 45,= excl. btw per 
strekkende meter.

2e jaar en 3e jaar € 1500,00 
nota  spandoeksponsor 
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