


SPONSORING & DVS
Voetbal Vereniging DVS is in 1929 ontstaan 
uit een fusie tussen de voetbalclubs ‘O.V.V.’ en 
‘De Treffers’. DVS staat bekend om haar 
gezelligheid en saamhorigheid.

Een belangrijke rol in het voortbestaan van 
de vereniging is weggelegd voor de sponsoren. 
Sponsoring is voor een amateurclub als DVS niet 
weg te denken.
Dankzij onze rijke historie hebben wij in de 
loop der jaren een grote schare aan 
supporters en sponsoren achter onze club en 
achter onze individuele teams weten te krijgen.

De sport, en in het bijzonder voetbal, krijgt een 
steeds belangrijkere rol in de maatschappij. 
En daarbij is sponsoring uitgegroeid tot een vorm
van ondersteuning waarin het bedrijfsleven 
zich steeds grootschaliger heeft kunnen 
profileren. Met name de voetbalsport is een 
schitterend medium gebleken om 
reclamedoelstellingen en prestatieniveau samen 
naar een hoger niveau te brengen. 
Zowel bij sponsoring als bij het 
beoefenen van de sport zelf gaat het immers 
om optimale resultaten!

Uiteraard werkt de sponsoring van twee kanten 
en doet DVS er alles aan om ook de wensen van de 
sponsoren te vervullen.
Er zijn daarom verschillende sponsorpakketten 
samengesteld. Zo kunt u er voor kiezen om een 
Clubicoon, Topscorer, Vedette, Aanvoerder, 
Basisspeler of Supporter te worden.
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om 
Kledingsponsor of Kleedlokaalsponsor te worden.

Deze brochure dient om u als (potentiële) sponsor  
te  informeren over de sponsormogelijkheden bij 
DVS. Wij hopen hiermee een duidelijk overzicht te 
geven.

Mocht u nog vragen hebben of hier met ons over 
willen spreken, kunt u contact opnemen met de 
sponsorcommissie van DVS.

“DVS’ers dat zijn wij allen”
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DVS kent de volgende sponsormogelijkheden:

  •  CLUBICOON        Pagina 4

  •  VEDETTE         Pagina 5

  •  TOPSCORER        Pagina 6

  •  AANVOERDER       Pagina 7

  • BASISSPELER       Pagina 8

  • SUPPORTER        Pagina 9

  • 12E MAN - 13E MAN - 14E MAN  Pagina 11

  • KLEEDLOKAALSPONSOR   Pagina 14

SPONSORPAKKET TEN

Op deze pagina is een overzicht gegeven van de verschillende sponsorpakketten 
die DVS aanbiedt.

De leden van de sponsorcommissie staan u graag te woord om deze pakketten 
persoonlijk toe te lichten.
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-  CLUB ICOON-
Als clubicoon ben je een legendarische voetbalheld die van grote betekenis is voor onze club en 
generaties later nog wordt herinnerd. Je naam wordt in één adem genoemd wanneer men het 
heeft over DVS. Je wordt alom gerespecteerd in de regio, maar ook daarbuiten geniet je grote 
naamsbekendheid. Vele fans willen met je op de foto en ook in de media wordt er volop aandacht 
aan je geschonken. Daar geniet je natuurlijk met volle teugen van. Als clubicoon zal je voor altijd 
onderdeel uit maken van onze rijke clubhistorie.

• Tenuesponsor van DVS selectie (borst en rug).
• Vermelding met naam én logo op DVS website en Media TV in het clubhuis.
• Bedrijfsintroductie op Social Media (Facebook, Twitter en Instagram).
• Uitnodiging voor de Businessclub avond (eenmaal per 3 jaar).
• Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag voor 2 personen.
• Mogelijkheid tot opzetten promotionele acties in samenwerking met DVS.
• 4 keer per seizoen mogelijkheid tot exposure van het bedrijf op ons sportpark.

SPONSORUITINGEN
• 1 winddoorlatend sponsordoek achter het doel op het hoofdveld. (235cm x 60cm)
• 1 dubbelzijdig sponsordoek langs het hoofdveld. (235cm x 60cm)
• 1 sponsordoek bij de entree op het sportpark.
• Sponsorvermelding op één van onze kleedlokalen.
• Sponsoruiting op het scorebord van het hoofdveld.
• Toetreding Club van 50.
• Kosten zijn exclusief éénmalige productiekosten.

PRIJS & CONTRACTDUUR
• Je wordt het Clubicoon van DVS voor €3500,- per seizoen.
• Het Clubicoon sluit een contract af voor minimaal 3 jaar.
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Wordt Clubicoon en schrijf geschiedenis met DVS:
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-  V EDE T T E  -
Als vedette ben je een voetballer met een grote staat van dienst en bewezen successen.  
Een type dat overal zijn mannetje staat en zijn eigen koers vaart. Daarnaast word je overal, 
zowel binnen als buiten het sportpark van DVS, herkend. Je bent een beetje eigenwijs en net een 
tikkeltje anders dan de rest. En juist daarom is dit sponsorpakket je op het lijf geschreven.

• Vermelding met naam én logo op DVS website en Media TV in het clubhuis.
• Bedrijfsintroductie op Social Media (Facebook, Twitter en Instagram).
• Uitnodiging voor de Businessclub avond (eenmaal per 3 jaar).
• Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag voor 2 personen.
• Mogelijkheid tot opzetten promotionele acties in samenwerking met DVS.
• 4 keer per seizoen mogelijkheid tot exposure van het bedrijf op ons sportpark.

SPONSORUITINGEN
• 1 winddoorlatend sponsordoek achter het doel op het hoofdveld. (235cm x 60cm)
• 1 dubbelzijdig sponsordoek langs het hoofdveld. (235cm x 60cm)
• Sponsor van een van onze kleedlokalen.
• Sponsoruiting op het scorebord van het hoofdveld.
• Toetreding Club van 50.
• Kosten zijn exclusief éénmalige productiekosten.

PRIJS & CONTRACTDUUR
• Je wordt een echte Vedette vanaf €1200,- per seizoen.
• De Vedette sluit een contract voor minimaal 3 jaar.
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Wordt de Vedette van DVS:
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-  TOPSCORER  -
Als Topscorer voer je wekelijks de ranglijst aan en sta je op grote hoogte. Je staat je mannetje in 
het veld en bent ijzersterk in de lucht. Je bent een eyecatcher waar de mensen graag voor naar 
het stadion komen. Altijd zichtbaar en aanwezig.
Een echte doelpuntenmachine met een neusje voor de goal. Als Topscorer bezorg je het publiek 
wekelijks een onvergetelijke voetbaldag.

• Vermelding met naam én logo op DVS website en Media TV in het clubhuis.
• Bedrijfsintroductie op Social Media (Facebook, Twitter en Instagram).
• Uitnodiging voor de Businessclub avond (eenmaal per 3 jaar).
• Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag voor 2 personen.

SPONSORUITINGEN:
• 1 winddoorlatend sponsordoek achter het doel op het hoofdveld. (235cm x 60cm)
• 1 dubbelzijdig sponsordoek langs het hoofdveld. (235cm x 60cm)
• Toetreding Club van 50.
• Kosten zijn exclusief éénmalige productiekosten.

PRIJS & CONTRACTDUUR
• De kosten voor het Topscorer pakket bedragen € 750,- per seizoen.
• De Topscorer sluit een contract voor minimaal 3 seizoenen.
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Wordt Topscorer en schrijf geschiedenis met DVS:
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• Vermelding met naam én logo op DVS website en Media TV in het clubhuis
• Bedrijfsintroductie op Social Media (Facebook, Twitter en Instagram)
• Uitnodiging voor de Businessclub avond (eenmaal per 3 jaar)
• Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag voor 2 personen

SPONSORUITING(EN):
• 1 dubbelzijdig sponsordoek langs het hoofdveld. (235cm x 60cm)
• Toetreding Club van 50.
• Kosten zijn exclusief éénmalige productiekosten.

PRIJS & CONTRACTDUUR
• De kosten voor het Aanvoerder pakket bedragen € 450,- per seizoen.
• De Aanvoerder sluit een contract voor minimaal 3 seizoenen.
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2

3

-  A AN VOERDER  -
Als aanvoerder ben je een erg belangrijke schakel in het team. Je bent het verlengstuk van de 
coach, zowel binnen als buiten de lijnen. Je geeft aanwijzingen, zet een tandje bij als het moet en 
strooit met mooie passes. Als echte leider ben je een voorbeeld voor je medespelers en iedereen 
die DVS een warm hart toedraagt. Je geniet het respect van velen en daarom scoor jij met de 
keuze voor dit sponsorpakket.

Als Aanvoerder van DVS krijgt u:
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-  BAS ISSPELER  -
Als basisspeler sta je vanaf het eerste moment van de wedstrijd binnen de lijnen. 
Wekelijks laat je zien dat je de kwaliteiten hebt om het verschil te maken. Je geniet het volste 
vertrouwen van de coach, maar ook van onze grote achterban. En dat vertrouwen betaalt zich uit. 
Je groeit wekelijks en haalt een steeds hoger niveau. Een echte basisspeler met een belangrijke 
rol binnen het team en daarom valt de keuze voor jou op dit sponsorpakket.

• Vermelding met naam (zonder logo) DVS website en Media TV in het clubhuis.
• Uitnodiging voor de Businessclub avond (eenmaal per 3 jaar).
• Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag voor 2 personen.

SPONSORUITINGEN:
• 1 dubbelzijdig sponsordoek langs het hoofdveld. (235cm x 60cm)
• Toetreding Club van 50.
• Kosten zijn exclusief éénmalige productiekosten.

PRIJS & CONTRACTDUUR
• De kosten voor het Basisspeler pakket bedragen € 400,- per seizoen.
• De Basisspeler sluit een contract voor minimaal 3 seizoenen.

1

2

3

Als Aanvoerder van DVS krijgt u:
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• Vermelding met naam (zonder logo) DVS website en Media TV in het clubhuis.
• Uitnodiging voor de Businessclub avond (eenmaal per 3 jaar).
• Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag voor 2 personen.

SPONSORUITING(EN):
• 1 enkelzijdig sponsordoek langs hoofdveld. (235cm x 60cm)
• Toetreding Club van 50.
• Kosten zijn exclusief éénmalige productiekosten.

PRIJS & CONTRACTDUUR
• De kosten voor het Supporter pakket bedragen € 300,- per seizoen.
• De Supporter sluit een contract voor minimaal 3 seizoenen.

1

2

3

-  SUPPORT ER  -
Als fanatieke aanhanger van onze voetbalclub, draag je de club een warm hart toe. 
Je bent elke zondag aanwezig bij de wedstrijden om het team naar de overwinning te juichen. 
Je hebt een geel-blauw-rood hart en je bent een graag geziene gast op het sportcomplex van 
DVS. Ook tijdens de 3e helft blijf je nog even hangen om de overwinning mee te vieren.
Kortom, je bent een supporter in hart en nieren en daarom is dit sponsorpakket je op het lijf 
geschreven.

Als Supporter van DVS krijgt u:
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-  12 E MAN  -
Als 12e man bent u kledingsponsor van één van onze senioren- of damesteams. De club verzorgt 
de aanschaf van shirts met rugnummers, broeken, één keepersoutfit en een kledingtas.
DVS heeft gekozen voor één uniforme kledinglijn, zodat iedereen in dezelfde, herkenbare outfits 
speelt. Deze keuze wordt door zowel de sporters als de sponsors toegejuicht.   

• Sponsorvermelding op de borst van het tenue van een Senioren team naar keuze.
• Vermelding met naam (zonder logo) DVS website en Media TV in het clubhuis.
• Uitnodiging voor de Businessclub avond (eenmaal per 3 jaar).
• Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag voor 2 personen.
• Toetreding Club van 50.

VOORWAARDEN
• De kleding blijft gedurende en na afloop van de overeenkomst eigendom van DVS
• De sponsor betaalt een sponsorbijdrage voor naamsvermelding op de tenues. 
• Het is mogelijk voor de sponsor om aanvullende kleding (trainingspakken, inloopshirts,   
 tassen, etc.) te sponsoren. Dit gaat in overleg met de Sponsorcommissie

PRIJS & CONTRACTDUUR
• De kosten voor het 12e Man pakket bedragen € 400,- per seizoen.
• De 12e Man sluit een contract voor minimaal 3 seizoenen.
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2

3

Als 12e Man van DVS krijgt u:
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-  13 E MAN  -
Als 13e man bent u kledingsponsor van één van onze senioren- of damesteams. De club verzorgt de 
aanschaf van shirts met rugnummers, broeken, één keepersoutfit en een kledingtas.
DVS heeft gekozen voor één uniforme kledinglijn, zodat iedereen in dezelfde, herkenbare outfits 
speelt. Deze keuze wordt door zowel de sporters als de sponsors toegejuicht.   

• Sponsorvermelding op de rug van het tenue van een Senioren team naar keuze.
• Vermelding met naam (zonder logo) DVS website en Media TV in het clubhuis.
• Uitnodiging voor de Businessclub avond (eenmaal per 3 jaar).
• Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag voor 2 personen.
• Toetreding Club van 50.

VOORWAARDEN
• De kleding blijft gedurende en na afloop van de overeenkomst eigendom van DVS
• De sponsor betaalt een sponsorbijdrage voor naamsvermelding op de tenues. 
• Het is mogelijk voor de sponsor om aanvullende kleding (trainingspakken, inloopshirts,   
 tassen, etc.) te sponsoren. Dit gaat in overleg met de Sponsorcommissie.

PRIJS & CONTRACTDUUR
• De kosten voor het 13e Man pakket bedragen € 300,- per seizoen.
• De 13e Man sluit een contract voor minimaal 3 seizoenen.

1

2

3

Als 13e Man van DVS krijgt u:
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-  14 E MAN  -
Als 12e man bent u kledingsponsor van één van onze senioren- of damesteams. De club verzorgt 
de aanschaf van shirts met rugnummers, broeken, één keepersoutfit en een kledingtas.
DVS heeft gekozen voor één uniforme kledinglijn, zodat iedereen in dezelfde, herkenbare outfits 
speelt. Deze keuze wordt door zowel de sporters als de sponsors toegejuicht.   

• Sponsorvermelding op de mouw van het tenue van een Senioren team naar keuze.
• Vermelding met naam (zonder logo) DVS website en Media TV in het clubhuis.
• Uitnodiging voor de Businessclub avond (eenmaal per 3 jaar).
• Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag voor 2 personen.
• Toetreding Club van 50.

VOORWAARDEN
• De kleding blijft gedurende en na afloop van de overeenkomst eigendom van DVS.
• De sponsor betaalt een sponsorbijdrage voor naamsvermelding op de tenues. 
• Het is mogelijk voor de sponsor om aanvullende kleding (trainingspakken, inloopshirts,   
 tassen, etc.) te sponsoren. Dit gaat in overleg met de Sponsorcommissie.

PRIJS & CONTRACTDUUR
• De kosten voor het 14e Man pakket bedragen € 200,- per seizoen.
• De 14e Man sluit een contract voor minimaal 3 seizoenen.

1

2

3

Als 14e Man van DVS krijgt u:
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-  K LEEDLOKA AL  -
Het is ook mogelijk om sponsor te worden van een kleedlokaal van DVS. De kleedlokalen zijn vaak 
het begin en het einde van een lekker potje voetbal. Het is de plek waar de coach zijn opstelling 
en tactiek bekend maakt, zijn speech houdt en de spanning bij de spelers voor de wedstrijd vaak 
te voelen is. Als kleedlokaalsponsor ben je een graag geziene gast bij zowel de tegenstanders 
als onze eigen (jeugd)teams van DVS.  

• Sponsorvermelding op één van onze kleedlokalen.
• Vermelding met naam (zonder logo) DVS website en Media TV in het clubhuis.
• Uitnodiging voor de Businessclub avond (eenmaal per 3 jaar).
• Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag voor 2 personen.
• Toetreding Club van 50.

PRIJS & CONTRACTDUUR
• De kosten voor het Kleedlokaal pakket bedragen € 200,- per seizoen.
• De Kleedlokaal sponsor sluit een contract voor minimaal 3 seizoenen.

1

2

Kleedlokaalsponsors bieden wij het volgende:
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SPONSORCOMMISSIE

ALEX KEULEN   06 48 23 06 55

TIM KWINTEN   06 46 67 12 63

GEERT SMITS   06 40 93 74 56

MARCEL SPIJKERS  06 34 62 11 67

SANDER BOSCH  06 41 96 67 98

ROBERT VET   06 52 62 23 12

D V S . S P O N S O R I N G @ G M A I L . C O M
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