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Inleiding 
 
Vv DSC is opgericht in 1932 en in de loop van de jaren uitgegroeid tot de grootste vereniging van Maasdriel. Bijna 800 
leden en meer dan 230 vrijwilligers zijn wekelijks actief op de velden en achter de schermen. De sportieve activiteiten 
staan voorop, maar de maatschappelijke rol is steeds belangrijker geworden. Het is een hechte vereniging met een 
sterke onderlinge verbondenheid van de leden en vrijwilligers. We bewaken de cultuur met een duidelijk beleid op 
normen en waarden waardoor iedereen zich thuis kan voelen bij DSC. 
 

Sponsoring 
 
De vereniging groeit nog steeds sterk in ledental. Het zijn echter de vrijwilligers en sponsors die de club dragen en alle 
activiteiten mogelijk maken. Sponsoring is voor vv DSC van onmisbaar belang. De middelen die gegenereerd worden 
door sponsoring zijn noodzakelijk voor de verbetering en onderhoud van de accommodatie, opleiding van onze 
vrijwilligers, aanschaf van materialen en tenues.  
DSC beschikt al over meer dan 200 sponsors en we zijn er trots op dat de meeste al jarenlang een trouwe sponsor zijn. 
Om de verdere groei en alle plannen mogelijk te maken, is het noodzakelijk om de sponsoring verder uit te bouwen. In 
deze brochure krijgt u een overzicht van alle sponsormogelijkheden. Voor elk budget is er wel een passende optie, 
waarbij ook direct duidelijk is wat u van de vereniging mag verwachten. Door het grote netwerk van DSC en haar leden 
kunt u potentiële klanten of werknemers benaderen en uw naamsbekendheid verhogen. Maar bovenal draagt u uw 
maatschappelijke betrokkenheid en support voor de vereniging uit. 
 

DSC in Cijfers (kader) 
• 790 Leden 

• 230 Vrijwilligers 

• 200 Sponsors 

• Circa 1.000 bezoekers per weekend op sportpark 

• Gemiddeld 3.000 bezoekers per week op de website 

• 830 leden op Facebook 
 
 
 
 
 

http://www.vvdsc.nl/
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Sponsormogelijkheden DSC 

 
Hoofdsponsor Businessclub Kledingsponsor 

Hoofdsponsor Jeugdplan Official Partner Activiteitensponsor 

DSC Sponsor Bordsponsor / Banner sponsor Donateur 

 

Hoofdsponsor 
 
Vv DSC beschikt momenteel over 3 hoofdsponsors. Het hoofdsponsorschap is maatwerk en wordt in overleg met de 
sponsor vastgesteld. 
 

Hoofdsponsor Jeugdplan     € 2.500,- 
 
Vv DSC heeft een speciaal jeugdplan. De ontwikkeling van de individuele speler staat hier in centraal, waarbij wordt 
uitgegaan van de drie pijlers Plezier, Ontwikkeling, Prestatie. De bijdrage van de hoofdsponsor Jeugdplan is specifiek 
bestemd voor de jeugdopleiding. Dit wordt o.a. gebruikt voor de opleiding van onze jeugdtrainers, speciale 
techniektrainingen, keeperstraining, loop- en coördinatie training. 
 

• Ondersteuning Jeugdplan 

• Businessclub lidmaatschap 

• Logo vermelding op website 

• Link naar sponsorwebsite 

• Logo TV schermen kantine 

• Uitnodiging jaarlijks sponsorevent. 

• Logo op bord kantine 

• Logo op nieuwsbrief 

• Logo op doek tribune 

• Logo op wedstrijdflyer 

• Klein logo op uitshirt DSC teams 

 

 

http://www.vvdsc.nl/
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DSC sponsor       € 1.250,- 

De bijdrage van de DSC sponsor wordt gebruikt voor algemene verbeteringen. Denk hierbij aan accommodatie, doelen, 
ballen en andere materialen. 
 

• Ondersteuning DSC 

• Businessclub lidmaatschap 

• Logo vermelding op website 

• Link naar sponsorwebsite 

• Logo TV schermen kantine 

• Uitnodiging jaarlijks sponsorevent. 

• Logo op bord kantine 

• Logo op nieuwsbrief 

• Logo op doek tribune 

• Logo op wedstrijdflyer 

• Klein logo op uitshirt DSC teams 

 

Businessclub       € 500,- 

U kunt lid worden van de Businessclub van vv DSC en daarmee het netwerk van vv DSC benutten. Zo kunt u 1 maal per 

jaar een actie communiceren naar de leden via de website en nieuwsbrief. Ook organiseren we 2 maal per jaar een 

event. Als hoofdsponsor, hoofdsponsor Jeugdplan, DSC sponsor of Official Partner wordt je automatisch lid van de DSC 

Business Club. 

• Logo vermelding op website 

• Link naar sponsorwebsite 

• Logo TV schermen kantine 

• Naamsvermelding op bord kantine 

• Logo op nieuwsbrief 

• Uitnodiging jaarlijks sponsorevent. 

• Logo op wedstrijdflyer 

• 2 x per jaar event (met partner) 

• 1x per jaar promoten actie/aanbieding/activiteit 

• Klein logo op uitshirt DSC teams 
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Official Partner       In overleg (minimaal t.w.v. € 1.000,-) 

U kunt een partnership met DSC aan gaan waarbij uw tegenprestatie (deels) bestaat uit dienstverlening. De exacte 

invulling is maatwerk en wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld. Er zijn wel wat richtlijnen voor de invulling. Zo heeft 

de dienstverlening minimaal een waarde van € 1.000,-. Op dit moment zijn er al official partners voor webhosting, 

administratie, koffieconcept en SBB erkend stage-leerbedrijf. 

• Partnership 

• Businessclub lidmaatschap 

• Logo vermelding op website 

• Link naar sponsorwebsite 

• Logo TV schermen kantine 

• Naamsvermelding op bord kantine 

• Logo op nieuwsbrief 

• 1x per jaar promoten actie/aanbieding/activiteit 

• Klein logo op uitshirt DSC teams 

 

Bordsponsor 
Er zijn veel mogelijkheden op het sportpark voor reclameborden en doeken. Het sportpark wordt druk bezocht op 

wedstrijd- en trainingsdagen. De sponsorbedragen zijn per jaar. De aanmaakkosten bent u éénmalig verschuldigd. 

Optie(s)             Jaarbijdrage              Eenmalige kosten 

• Buitenring 1e veld (zichtbaar vanuit entree)       € 200,-        € 250,- 

• 1e veld           € 100,-        € 250,- 

• 2e en 3e veld          € 100,-        € 250,- 

• Tribune bovenzijde         € 400,-        € 400,- 

• Tribune achterwand         € 400,-        € 400,- 
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Banner sponsor 
 

Op een tweetal plaatsen op het sportpark zijn banners aanwezig voor u als sponsor. De sponsorbedragen zijn per jaar. 

De aanmaakkosten bent u eenmalig verschuldigd. 

              Jaarbijdrage              Eenmalige kosten 

• Banner   100 x 300 cm          € 200,-        € 250,- 

 

 

Kledingsponsor 
 

Met de sponsoring van een tenue of trainingspak ondersteunt u een team rechtstreeks. Vv DSC wil graag dat alle teams 

netjes en representatief gekleed zijn. Uw logo komt op de kleding. DSC zorgt dat gedurende de contractduur van 3 jaar 

dat alle kleding netjes en compleet blijft.  

TEAM: 

Senioren DSC 1 / DSC 2 / DSC 3 / DSC 4 / DSC 5 / DSC 6 / DSC VE1 
Dames  DSC VR1 
Jeugd  JO 19 / JO 17 / JO 15 / JO 13 
Meisjes  MO 19 / MO 15 / MO 15 / MO 13  

 

Tenue (16 stuks) 

• 1 Sponsor met Logo (full color) voorzijde shirt  3 jaar = € 1050,--  

• 2 Sponsors Logo (full color) voor- en achterzijde 3 jaar = € 675,-- per sponsor 

• Logo op mouw in wit Links of rechtse mouw  3 jaar = € 375,-- per mouw 

Trainingspakken (16 stuks) 

• Logo (full color) op achterzijde trainingsjas  3 jaar = € 1050,-- 

Tassen 50 liter  (16 stuks) 

• Logo (full color) op één zijkant van de tas  3 jaar = € 675,-- 

 

 

http://www.vvdsc.nl/


 

 

 

SPONSORBROCHURE 
 

 

Sportpark Ipperakkeren 2  5331 XR  Kerkdriel  www.vvdsc.nl / info@vvdsc.nl                    september 2019 
      8 / 9  

 

 

TEAM: 

Jeugd  JO 12 / JO 11 / JO 10 / JO 9 /  JO 8 

Meisjes  MO 11 

 
Tenue (10 stuks) 

• 1 Sponsor met Logo (full color) voorzijde shirt  3 jaar = € 780,-- 

• 2 Sponsors Logo (full color) voor- en achterzijde 3 jaar = € 480,--  per sponsor 

• Logo op mouw in wit Links of rechtse mouw  3 jaar = € 300,--   per mouw 

Trainingspakken (10 stuks) 

• Logo (full color) op achterzijde trainingsjas  3 jaar = € 660,-- 

Tassen 30 liter  (10 stuks) 

• Logo (full color) op één zijkant van de tas  3 jaar = € 390,-- 

 

Activiteitensponsor / Sponsor in natura         In overleg 

Voor specifieke activiteiten kunt u activiteitensponsor of sponsor in Natura worden. Denk hierbij aan de feestweek, 

Ladies Night, Sinterklaas, Pasen, vrijwilligersavond, toernooien etc. De invulling wordt in overleg vastgesteld. 

 

Donateur        €     50,- 

U kunt ook donateur worden en een donatie doen van € 50,-. Dit is met name voor particulieren en inclusief BTW. 

 

Algemeen 
• Alle afspraken worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst; 

• De contractduur is 3 jaar, tenzij anders vermeld of overeengekomen; 

• De bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
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Contactgegevens en overige informatie 
 

Wij komen graag in contact met u om de mogelijkheden of specifieke wensen te bespreken. 

 

Bezoekadres en correspondentieadres:  Sportpark Iperakkeren 2  5331 XR  Kerkdriel 
Tel. Sportpark      (0418) 631 855 
Email:      info@vvdsc.nl 
Website:     www.vvdsc.nl 
_______________________________________________ 
KvK: 11010542 
BTW:  NL002571419EO1 
BIC:  RABONL2U 
IBAN:  NL69RABO0125102720 
 

Leden sponsorcommissie 
 

Geran Vogel   voorzitter  06-54635669 geranvogel@kpnmail.nl 

Johan Teulings   secretaris  06-29024132 jteulings@kpnplanet.nl 
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