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Sponsorbrochure 2019/2020 WVV Wageningen 

Om jouw bedrijf inzicht te geven in de mogelijkheden op 
het gebied van sponsoring bij WVV Wageningen is deze 
sponsorbrochure opgesteld. 

In deze brochure vind je nadere informatie over het profiel van onze club en over de mogelijkheden 

die voor sponsoren realiseerbaar zijn binnen WVV Wageningen.

Sponsoring is voor WVV Wageningen van groot belang. In een gemeente met vijf voetbalclubs en 

zes eerste elftallen zetten vele vrijwilligers zich dag en nacht in om onze identiteit en clubcultuur 

te bewaken. WVV Wageningen is levendig en bruisend, met een sportief en sociaal karakter. 

Wij houden nog van het echte verenigingsleven, waardoor ook nieuwe leden al snel van 

WVV Wageningen gaan houden. 
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Landelijke uitstraling 

Wij zijn niet de grootste vereniging in de regio, maar dragen 
wel een fantastische historie met ons mee, waardoor onze 
shirts nog altijd van een landelijke bekendheid genieten. 

Hoewel wij onze thuiswedstrijden niet meer in stadion De Wageningse Berg spelen, is onze ver-

eniging onlosmakelijk verbonden met haar profverleden. Tot 1978 - toen FC Wageningen werd 

opgericht - kwam ons eerste elftal namelijk uit in de hoogste divisies van Nederland. Dat bracht 

WVV Wageningen grote successen, zoals het winnen van de KNVB Beker (in 1939 en 1948) en 

promoties naar de Eredivisie (onder meer in 1974). 

Ook decennia na scheiding van de prof- en amateurtak heeft Wageningen als moedervereniging 

van de FC nog altijd een enorme aantrekkingskracht binnen de regio. In het landelijke voetbal-

wereldje genoot Wageningen van veel sympathie, wat wij anno 2019 nog altijd merken. 

Wie in voetbalminnend Nederland groen-wit denkt, ziet Wageningen. 

Daar zijn wij stiekem best trots op!
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Met alleen de contributies kan een voetbalver-

eniging als de onze weinig realiseren.  

WVV Wageningen is dan ook enorm dankbaar en 

trots op sponsoren die de vereniging - in welke 

omvang dan ook - ondersteunen. Sportsponso-

ring straalt maatschappelijke betrokkenheid uit 

en wordt door een breed publiek gewaardeerd.

Maar bovenal is sponsoren, net als zakendoen, 

een kwestie van gunnen. De eerste stap naar 

elkaar iets gunnen is elkaar natuurlijk eerst leren 

kennen. Onze sponsorcommissie maakt daarom 

graag kennis met jou en jouw bedrijf om samen 

te bekijken wat een passende zichtbaarheid 

voor jouw bedrijf is binnen  WVV Wageningen. 

De sponsorcommissie wil financiële en materiële 

middelen genereren die bijdragen aan de conti-

nuïteit van de vereniging. Wij willen goed voor 

onze leden zorgen. Jouw sponsorgeld gaat naar 

goede faciliteiten voor hen, maar ook naar het 

clubhuis en de velden, materialen en activitei-

ten, zoals het schoolvoetbaltoernooi, dat  WVV 

Wageningen al 45 jaar organiseert. 

Voor jouw bedrijf zijn er dan ook veel verschillen-

de manieren denkbaar om onze vereniging 

te ondersteunen.

Om al onze clubcultuur, historie en ambities te kunnen 
blijven realiseren en uit te breiden is naast de inzet van de 
vele vrijwilligers ook een financieel fundament nodig. 

Kwestie van gunnen
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Vanuit dit principe probeert de sponsorcom-

missie dan ook een gezonde en vruchtbare 

relatie te onderhouden met de sponsoren. 

Naast de zichtbaarheid en naamsbekendheid 

die WVV Wageningen uw onderneming kan 

geven in de regio, is ons streven dan ook om, 

waar mogelijk, tot meerjarige overeenkom-

sten te komen. Hierdoor hebben wij een con-

tinuïteit in de sponsorinkomsten en ontstaat 

er een band tussen de leden en de sponsor 

- heeft het verleden regelmatig uitgewezen.

Wij zorgen in nauw contact met de sponso-

ren voor het perfecte klimaat als het gaat 

om relatiebeheer, publiciteit, uitstraling en 

vanzelfsprekend gezelligheid. 

De sponsorcommissie heeft als doel om de 

belangen van elke sponsor op de beste 

manier te waarborgen. 

Een warme band

Wij zijn ons er ook van bewust dat sponsoring 
tegenwoordig meer is dan een eenzijdige geldstroom van 
een bedrijf naar de vereniging.
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Vergroot uw netwerk

Minimaal eenmaal per jaar wordt er een bijeenkomst 
georganiseerd waar wij jou als sponsor dan graag  
voor uitnodigen. 

Op deze manier hopen hopen wij sponsoren met elkaar te verbinden en de mogelijkheid te 

bieden om te netwerken, maar vooral om op een leuke en ontspannen manier te genieten van 

hetgeen ons allemaal bindt: WVV Wageningen. Het aangaan van een sponsorovereenkomst kan 

dus ook leiden tot succesvolle communicatie met bestaande en potentiële relaties van 

WVV Wageningen.

Binnen onze vereniging zijn er diverse sponsormogelijkheden denkbaar. Op dit moment is bord-

sponsoring de bekendste vorm van sponsoring binnen WVV Wageningen. Daarnaast is er ook 

de mogelijkheid om toe te treden tot de Club van 50. Dit betekent echter niet dat dit de enige 

mogelijkheden zijn, want voor elke sponsor en elk budget kan de sponsorcommissie in samen-

spraak met de sponsor het optimale resultaat bewerkstelligen voor beide partijen.

Onderstaande mogelijkheden zijn dan ook eerder bedoeld als een voorzet tot een optimale 

afronding van een sportieve samenwerking. Voor jouw eigen ideeën en initiatieven is de 

sponsorcommissie natuurlijk ook altijd bereid om zo samen met de sponsor tot 

een goede invulling van het sponsorschap te komen.
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Bordsponsor

Als bordsponsor heb je wekelijks mensen die jouw  
mooie bord zien hangen langs onze velden.

Jij levert het logo en de tekst aan, wij maken in overleg met jou een ontwerp. 

Wanneer het bord geplaatst wordt, nodigen we je uit om met een foto dit 

kenbaar te maken via onze sociale mediakanalen en website.

Duur Tarief

3 jaar 500 euro 
(inclusief aanschafkosten bord)

5 jaar 700 euro 
(inclusief aanschafkosten bord)
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Kledingsponsor

Wilt u met uw bedrijf een geheel elftal voorzien van 
nieuwe tenues of trainingspakken? 

Net als bij de sponsorborden lever jij het logo aan en komen we samen 

tot een ontwerp. Afhankelijk van het aantal pakken en/of tenues komt de 

sponsorcommissie tot een scherpe prijs.
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Club van 50

Sinds enkele seizoenen reikt er in ons clubhuis een  
groot bord voor de Club van 50. 

En goed nieuws voor jou, want er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wil jij WVV 

Wageningen individueel of vanuit je bedrijf met 50 euro per seizoen sponsoren? 

Neem dan contact met ons op.
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Wie zijn wij?

Onze sponsorcommissie bestaat uit Addo Nobbe, Bart Eulen,  
Matthijs de Roos, Henk Lamers en Ruben van Bart. 

Wanneer je contact met ons opneemt, gaan wij graag in gesprek om een voor 

beide partijen zo’n gunstig mogelijke samenwerking te vinden. Ons bestuur is 

uiteraard nauw betrokken bij de activiteiten van de sponsorcommissie.
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Vragen of opmerkingen?

Spreken de sponsormogelijkheden bij WVV Wageningen jou aan? Of heb je hier 

wellicht zelf een ander idee over? Neem contact met ons op en we gaan graag 

met je in gesprek. Mailen kan naar sponsoring@wvvwageningen.nl 


