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Voorwoord: 
 

In 2009 is er een nieuwe sponsorcommissie in het leven geroepen bij  

v.v. BMC om meer gestalte te geven aan dit onmiskenbaar fenomeen. 
  

Na het dichtdraaien van diversie subsidiekranen is naast het innen van 
contributie en kantine-inkomsten sponsoring een belangrijke bron van 

inkomsten voor het reilen en zeilen van een sportvereniging in de ruimste 

zin des woords. 
 

Dit is de beweegreden dat wij de hulp van sponsoren nodig achten en 
daarom is het voor v.v. BMC van groot belang dat zij waar voor hun geld 

krijgen in de vorm van naamsbekendheid en het kunnen profileren van 
hun bedrijf cq. product op het hoogste niveau. Als waardering richting de 

sponsoren organiseren we dan ook regelmatig een sponsoravond. 
 

Binnen onze vereniging zijn vele vormen van sponsoring mogelijk.  
Hierna treft u een overzicht aan van diverse mogelijkheden van 

sponsoring.  
 

Alle genoemde bedragen in de brochure zijn exclusief BTW. 
 

Voor vragen, opmerkingen of informatie aangaande de 

mogelijkheden tot sponsoring kunt u vrijblijvend contact opnemen 
met een van de leden van de sponsorcommissie van v.v. BMC: 

 
 

Tom Stams (voorzitter)                                  Ronny Ruijs (secretaris) 
(06) 49 91 12 78                                           (06) 13 27 85 00 

tom@stams-partners.nl                                  ronnyruijs@home.nl 
 

Jolanda van Aarle                                          Richard Verhagen 
(06) 19 83 80 51                                           (06) 53 46 78 46 

ron.van.aarle@home.nl                                  richard@rlverhagen.nl 
 

Ruud van de Akker                                         Nils Ploeg 
(06) 46 87 76 72                                           (06) 53 94 10 17 

ruudvandenakker@hotmail.com                       nilsploeg@hotmail.com 

 
Pascal van Lith                               

(06) 53 50 53 63                                            
pvanlith@hoepelman-kappers.nl                      
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Sponsormogelijkheden: 
 

(a)  Business Club 

 
(b)  Subsponsor 

                  - Goudpakketsponsor 

                  - Zilverpakketsponsor                          

(c)      Elftalsponsor 
 

(d)  Reclamebordsponsor 

                  - Langs hoofdveld 

                  - Paaltop 

                  - Boven de tribune         

                  - Reclamezuil                            

(e)  Reclameposter A4-formaat-sponsor 

(f)       Advertentiesponsor 

                  - Weekblad “de Brug” 

                  - TV-scherm                    

(g)  Websitesponsor 

(h)  Boardingvoetbalsponsor 

(i)      Club van 50 
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(a) Business Club: 

De Business Club (BC) van v.v. BMC is de hoofdsponsor van v.v. BMC, de 

BC bestaat uit meerdere bedrijven, die v.v. BMC een warm hart toe 

dragen en meerdere keren per jaar diverse leuke activiteiten met elkaar 
ondernemen. Dit sponsorbedrag is € 2.000,00 per jaar en hiervoor kunnen 

we voor elke sponsor maatwerk leveren, altijd in overleg met de BC. 
Tevens is onze kledingsponsor Princen Sport en Hummel lid van de BC. 

v.v. BMC zoekt nog een shirtsponsor voor de komende seizoenen. 
 

(b) Subsponsor: 
 

Een subsponsor heeft de mogelijkheid te kiezen uit een tweetal 
sponsorpakketten: 

 
- Goudpakketsponsor                                   € 800,00 per jaar 

Dit  sponsorpakket bestaat uit: 
- 2 reclameborden (a 2,50 meter) 

- TV-schermreclame (1 pagina) 

- Websitesponsor 
- Vermelding naam in presentatieblad 1e elftal (bij thuiswedstrijden) 

- 4 seizoenkaarten 1e elftal 
- 2 toegangskaarten feestavond v.v. BMC 

- 1x reclameposter A4-formaat 
 

- Zilverpakketsponsor                                  € 400,00 per jaar 
Dit  sponsorpakket bestaat uit: 

- 1 reclamebord (a 2,50 meter) 
- TV-schermreclame (1 pagina) 

- Websitesponsor 
- 2 seizoenkaarten 1e elftal 

 
 

Sponsoring op basis van een 5-jarig contract. 

De sponsorpakketten en prijzen zijn standaard samengesteld. 
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(c) Elftalsponsor 

 
Het sponsoren van een elftal binnen v.v. BMC, hetzij voor een jeugd-, 

dames- of seniorenelftal is mogelijk in de vorm van diverse kleding met 

eventuele aanverwante bescheiden. v.v. BMC speelt in het merk Hummel. 
 

Onderstaande accessoires of een combinatie daarvan zijn mogelijk: 
 

- Tenuesponsor 
Een tenue bestaat uit shirts, broeken en sokken. v.v. BMC speelt in het 

rood witte voetbalshirt (wit met rode baan in het midden), witte broek en 
rode sokken (met witte strepen).  

 
Er zal een contract worden opgesteld voor de duur van 3 jaar (senioren) 

of 2 jaar (jeugd). 
De sponsor krijgt een teamfoto (A5-formaat) aangeboden. Tevens zal er 

een teamfoto worden geplaatst in weekblad “de Brug”. 
 

Richtprijzen:  

Pupillen (10x incl. keeper): € 400,00; junioren & senioren (15x incl. 
keeper): € 600,00. 

  
- Inloopshirtsponsor 

De inloopshirts zijn wit al dan niet met logo en reclame. Er zal een 
contract worden opgesteld voor de duur van 1 jaar. 

 
- Trainingspakkensponsor 

De trainingspakken zijn van het merk Hummel volgens de door BMC 
samengestelde folder.  

Er zal een contract worden opgesteld voor de duur van 3 jaar (senioren) 
of 2 jaar (jeugd). 

 
Richtprijzen:  

Pupillen (10x): € 375,00; junioren (16x): € 525,00; senioren (16x):  

€ 650,00. 
 

- Sporttassensponsor 
De sporttassen zijn van het merk Hummel volgens de door BMC 

samengestelde folder. 
Er zal een contract worden opgesteld voor de duur van 3 jaar (senioren) 

of 2 jaar (jeugd). 
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Richtprijzen:  

Pupillen (10x): € 250,00; junioren en senioren (16x): € 425,00. 
Het aantal te sponsoren accessoires van bovenstaande mogelijkheden zijn 

zelf te bepalen door sponsor.  

De gesponsorde zaken blijven eigendom van v.v. BMC 
 

De overige te sponsoren zaken dienen ook van het merk Hummel te zijn 
en gaan altijd in overleg met de sponsorcommissie. 

 
Het bedrukken van voorgenoemde artikelen kan op verschillende 

manieren en geschiedt te allen tijde in overleg met de sponsorcommissie. 
 

Bovengenoemde accessoires zijn allen te verkrijgen bij onze sponsor  
Princen Sport te ’s-Hertogenbosch. Er is geen verplichting maar dit geniet 

wel de voorkeur van v.v. BMC en werkt ook in het belang van de sponsor. 
 

(d) Reclamebordsponsor  
 

Sportveldreclame op sportpark de Brand van vv BMC is een goedkope en 

doeltreffende manier van reclame voeren. Het fraaie hoofdveld wordt niet 
alleen gebruikt voor het houden van wedstrijden maar ook voor jaarlijks 

te organiseren toernooien zoals Eurosportring en boardingvoetbal. 
 

Bij aanvang van het contract zorgt vv BMC voor de vervaardiging van het 
reclamebord.  

 
Het contract geldt voor de periode van 5 jaar met een stilzwijgende 

verlenging van 2 jaar. 
 

- Langs het hoofdveld                                    
Voor een reclamebord betaalt de sponsor per jaar een bedrag van  

€ 175,00. Het bord is van het materiaal trespa.  
De afmetingen zijn 2,5 m x 0,62 m. 

 

- Paaltop 
Voor een reclamebord betaalt de sponsor per jaar een bedrag van  

€ 250,00. De constructie waar het bord aan bevestigd is heeft een 
doorsnee van ca. 2 meter De constructie, vervaardiging en plaatsing 

komen voor rekening van de sponsor. 
  

- Reclamezuil 
Voor 3 reclameborden bij de entree van het sportpark betaalt de sponsor 

per jaar een bedrag van € 1.750,00. De borden zijn van het materiaal 
trespa. De afmetingen zijn 2,5 m x 0,62 m.  
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(e) Reclameposter A4-formaat-sponsor 

In de toiletgroepen in de kantine van v.v. BMC wordt een reclamepaneel 
geplaatst. Dit kan op de binnenzijde van de deuren, bij spiegels of in de 

aanloopruimten. Door deze elementen te plaatsen kan de sponsor zich 
profileren.  

 
Voor de A4-reclameposter betaalt de sponsor per jaar een bedrag van  

€ 125,00. 
 

De reclame-uiting heeft een A4-formaat. De frequentie van de aanpassing 
van de reclame-uiting is altijd in overleg met de sponsorcommissie. 

 
Het contract geldt voor de periode van 3 jaar met een stilzwijgende 

verlenging van 2 jaar.  
 

Bij aanvang van het contract zorgt vv BMC voor de plaatsing van het 

reclamepaneel.  
 

 
(f) Advertentiesponsor 

 
v.v. BMC heeft verschillende mogelijkheden om uw bedrijf via een 

advertentie te promoten: 
 

- Weekblad “de Brug”  
De kosten voor deze advertentie bedraagt € 500,00. 

Uitgave 25x per jaar in visitekaart-formaat op een aparte pagina in het 
weekblad waarbij geheel aandacht wordt besteed aan het wel en wee van 

v.v. BMC.  
Het betreft een oplage van 18.000 exemplaren. De bezorging is gratis. 

 

- TV-scherm in kantine  
De kosten voor deze advertentie bedraagt € 100,00. 

Vertoning wekelijks in de kantine op een LCD-scherm. Het betreft 1 
pagina. 

 
(g)   Websitesponsor 

 
De vernieuwde website van v.v. BMC is meer dan alleen een 

informatievoorziening. De site heeft gemiddeld 1.900 hits per week. 
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Er is ruimte voor contact te leggen, informatie op te vragen, interactief 

bezig te zijn, etc. Uitermate geschikt dus voor het uitdragen van uw logo 
of bedrijfspresentatie.  

 

Een websitesponsor betaalt jaarlijks een bedrag van € 125,00. 
 

Er zal een link worden geplaatst met uw bedrijfslogo op de website van  
v.v. BMC: www.vvbmcberlicum.nl 

 
 

(h) Boardingvoetbalsponsor 
 

Jaarlijks wordt er voor de jeugd een boardingvoetbaltoernooi 
georganiseerd. Deze jarenlange traditie zorgt er voor dat de jeugd tijdens 

deze dagen in de watten wordt gelegd. Het is een waar spektakel. 
 

Ze voetballen op een veld met een opblaasbare boarding een toernooi. Er 
wordt gezorgd voor eten en drinken en mooie prijzen. De mini’s, E- en  

F-pupillen krijgen een shirt wat ze mogen houden als aandenken.  

 
Een boardingvoetbalsponsor betaalt minimaal een bedrag van € 150,00. 

 
Hiervoor krijgt de sponsor een jaar lang de vermelding van zijn 

sponsornaam op een bord bij de entree van het sportpark en twee 
kaartjes voor de feestavond van v.v. BMC. 

 
(i)    Club van 50 

 
De club van 50 is een club van sponsors die de selectie van v.v. BMC een 

warm hart toedragen. De inkomsten worden aangewend voor materialen 
zoals brace’ s, etc. 

Elke sponsor betaalt jaarlijks een bedrag van € 50,00. Hiervoor wordt een 
bordje met uw naam geplaatst in de kantine van v.v. BMC. 

 

Van uw bedrag wordt 10% beschikbaar gesteld aan de jeugd voor de 
aankoop van trainingsmaterialen, oefengoaltjes, etc. 

 
Slotwoord: 

 
Mocht een van de vernoemde sponsormogelijkheden niet aan uw wensen 

voldoen dan staan wij altijd open voor andere suggesties.  
 

Vertel het ons en we kijken graag wat we voor u kunnen betekenen. 
Neem contact op met een van de leden van de sponsorcommissie van v.v. 

BMC. 

http://www.vvbmcberlicum.nl/


Sponsoring v.v. BMC 
 

 
 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tom Stams (voorzitter) 
* 

Ronny Ruijs (secretaris) 
* 

Jolanda van Aarle 
* 

Richard Verhagen 
* 

Ruud van den Akker 
* 

Nils Ploeg 

* 
Pascal van Lith 

 

 

 

 

 

Algemene gegevens van v.v. BMC: 
Bezoekadres:  

Sportpark de Brand, Groenstraat 12 te Berlicum 
Postbus: 

Postbus 58, 5258 ZH te Berlicum 
 

Een e-mail kunt u sturen naar: info@vvbmcberlicum.nl 
 

 

 

Concept versie 3 (oktober 2015) 
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