VOLLEYBALCLUB

Sponsordossier

1.Visie en voorstelling
VC GEEL:
•
•
•
•
•
•

Wil een Geelse volleybalclub zijn die volleybalbegeleiding wil bieden aan elke
speler op zijn/haar niveau.
Wil een rol spelen in het regionaal, provinciaal en Vlaamse niveau.
Wil volleybal bieden waar iedere toeschouwer kan van genieten.
Wil een (h)echte club zijn niet alleen op volleybal technisch niveau.
Wil sfeer creëren waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht rang of stand.
Wil een gezonde club zijn. Ook op het financiële vlak.

Om deze doelen te bereiken dient de club zich te beroepen op:
• Inzet
• Clubliefde
• Gedrevenheid
• Bereidheid om te blijven evolueren
• Samenhorigheid

Wij verwachten van onze leden:
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Aanwezigheid en hulp tijdens de clubactiviteiten
• Positief uithangbord zijn voor onze club.

Wij verwachten van ouders en sympathysanten:
• Een helpende hand
• Steunende woorden
• Inbreng en medewerking
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2.Onze ploegen
Jeugdploegen
•
•
•
•

Meisjes U19
Meisjes U17
Meisjes U15
Meisjes U13

•
•
•
•
•
•

Jongens U17 1 regionaal
Jongens U13 1 provinciaal + 1 regionaal
Jongens U11
1 provinciaal
Gem. U11 4 (3 tegen 3) + 1 (2 tegen 2)
Volleybalschool
Volleybalschool plus
Totaal: 20 ploegen

1
1
2
2

provinciaal
regionaal
provinciaal + 1 regionaal
provinciaal + 2 regionaal

Senioren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dames I
Dames II
Dames III
Dames IV
Dames V
Dames VI
Dames VII
Heren I
Heren II
Heren III
Heren

nationaal 2
promo 2
promo 3
1ste gewest
1ste gewest
2de gewest
2de gewest
promo 1
promo 2
promo 3
recrea
Totaal: 11 ploegen

Totaal aantal ploegen voor het seizoen 2020 - 2021 = 31 LEDENAANTAL 350 !

Onze dames nationaal 2 maken verplaatsingen doorheen ons Belgiëland..
De PROMO-ploegen (dames en heren) verdedigen de kleuren binnen de provincie.
Onze gewestelijke ploegen verplaatsen zich binnen de regio vnl. Laakdal, Dessel, Mol, Retie,
Turnhout, Balen, Meerhout.
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3.Troeven

Volleybalclub VCGeel presenteert:
Thuiswedstrijden
Zoals u merkt speelt VC Geel met heel wat ploegen in competitie. Al onze spelende leden
krijgen alzo de kans om iedere week hun kunnen te tonen aan supporters, ouders,...
Onze thuisbasis, de Doelen in het centrum van Geel, biedt iedere volleybalspeler een prachtige
accomodatie om zijn/haar sport te beoefenen. In onze gezellige cafetaria bij een fris drankje
kan ieder de wedstrijden tot aan de zijlijnen volgen. Achteraf is deze cafetaria de ideale
uitvalsbasis om met spelers na te kaarten over het verloop van de wedstrijd.
Tijdens iedere thuiswedstrijd zijn onze promotiematerialen vanuit de zaal en kantine leesbaar
voor elke bezoeker. Mededelingen en signalementen zijn constant leesbaar op een flatscreen in
onze kantine.
In samenspraak met de directie van KOGEKA, eigenaar van de Doelen, blijven alle
reclameborden en spandoeken hangen tijdens alle schoolseactiviteiten (sportdagen, opendeurdagen) Tevens ook tijdens alle andere sportactiviteiten georganiseerd door de Geelse
Sporraad.

•
•
•
•
•
•
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Clubactiviteiten
Wafelverkoop
Zware bieravond
De Sint op bezoek
Kerstfeest
Teerfeest
Beachvolley Spetter 2 weekends

4.Sponsorpakketten
4.1 Bronzen pakket
A) Elektronisch infobord
•
•
•

1 blz. presentatie
½ blz.presentatie
¼ blz. presentatie

100 euro
50 euro
25 euro

B) Bal
•
•

Wedstrijdbal
70 euro
Vermelding op het elektronisch infobord

C) Bordreclame

D)
•
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•

125 euro / jaar
100 x 45
o Reclamebord hangt constant in de Doelen.
o Vermelding van uw firma op het elektronisch infobord (1/2 blz.)
o Naammelding op de clubwebsite.
o Bord wordt gemaakt volgens uw ontwerp op onze kosten.
o Contract van min.3 jaar

•

250 euro / jaar
190x60
o Reclamebord hangt constant in de Doelen
o Vermelding van uw firma op het elektronisch infobord(1blz.)
o Naammelding op de clubwebsite.
o Bord wordt gemaakt volgens uw ontwerp op onze kosten.
o Contract van min.3 jaar

Spandoek
500 euro /jaar
standaard 250 x 100
o Spandoek in de zaal tijdens alle thuiswedstrijden.
o Vermelding van uw firma op het elektronisch infobord (1blz.)
o Logovermelding op de clubwebsite.
o Doek wordt gemaakt volgens uw ontwerp op onze kosten.
o Contract min.3 jaar

4.2 Zilveren pakket
A) Wedstrijduitrusting
•

400 euro/jaar truien – 250 euro/jaar broeken
o Vermelding van sponsor op de voorkant van de truien en/of broeken.(één
seniorploeg)
o Reclamebord hangt constant in de Doelen (100x45)
o Vermelding van uw firma op het elektronisch infobord (1 blz.)
o Naamvermelding op de clubwebsite.
o De sponsoring behelst een contract van min.3 jaar.

B) Paalbeschermers
•

500 euro/jaar
o Vermelding op een set paalbeschermers en dit bij alle thuiswedstrijden.
o Reclamebord hangt constant in de Doelen (100x45)
o Vermelding van uw firma op het elektronisch infobord (1blz.)
o Logovermelding op de clubwebsite.
o De sponsoring behelst een contract van min.3jaar.

C)Volleybalnet
•
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1000 euro/jaar
o Vermelding van sponsor op de netrand van officiële wedstrijdnet
o Reclamebord hangt constant in de Doelen (100x45)
o Vermelding van uw firma op het elektronisch infobord (1blz.)
o Logovermelding clubwebsite.
o De sponsoring behelst een contract van min.3jaar.

4.3 Gouden sponsor
Hoofdsponsor
•

2000 euro/jaar
o Aandachtstrekkers bijv. beachflag,… van de firma tijdens alle wedstrijden en
clubactiviteiten aan/in de inkom van sportcomplex De Doelen.
o 2 reclameborden (190x60) naast het scorebord.
o Borden worden gemaakt volgens uw ontwerp op onze kosten.
o Vermelding van uw firma op het elektronisch infobord (1blz.)
o Exclusieve logovermelding(plaatsing) op de clubwebsite met rechtstreekse
link van de firma.
o De sponsoring behelst een contract van min.3jaar

4.4 Diamanten sponsor
•

4000 euro/jaar
o Naamsponsor van de de club VC…….Geel
o In alle communicatiemiddelen o.a. VVB, AVF, Gewest Mol, pers,
rangschikkingen, verslagen, briefwisseling, omslagen…wordt de naam
gebruikt.
o Extra recente info op het tv-scherm in de kantine.
o Spandoek(centrale plaats) in de zaal tijdens alle thuiswedstrijden.
o Vermelding van uw firma op het elektronisch infobord (1blz.)
o Vermelding van uw firma op mouwen van alle jeugdploegen.
o Vermelding van uw firma op de truien van D1 en H1
o Exclusieve logovermelding(plaatsing) op de clubwebsite met rechtstreekse link
van de firma.
o De sponsoring behelst een contract van min.3jaar
o Exclusieve reclamevoering tijdens de beide beachtornooien Spetter in Bel.
o Mogelijkheid tot extra wekelijkse bemande reclamevoering in de Doelen.

Alle reclameborden en spandoeken
blijven hangen tijdens alle sport- en
schoolactiviteiten in sportcomplex
De Doelen .

•
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Enkele mooie reclamevoeringen welke aanvullende mogelijkheden bieden:
• Sporzakken met opdruk van uw zaak
• Broeken voor alle jeugdploegen met het logo van uw zaak.
Neem zeker even de tijd om de clubsite te bezoeken alwaar enkele sponsormogelijkheden zeer goed in
beeld worden gebracht. WWW.VCGEEL.BE

U ,als eventuele sponsor, vindt dit aanbod onvolledig of hebt andere ideeën om uw firma via
onze club bekendheid te bezorgen. Met VC GEEL valt altijd te praten en uw suggesties zijn
steeds welkom!
Alle bedragen zijn excl. BTW Uw firma ontvangt een factuur van de club.
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