Hoe werkt het?
Als sponsor krijgt u de mogelijkheid om met uw logo op het
wedstrijdshirt van één of meerdere teams naar uw keuze te
staan. U betaalt de aanschaf van de wedstrijdshirts en
daarnaast sponsort u nog eenmalig € 300,-- waarmee u
voor drie jaar lid wordt van onze Business Club. Uw kosten
zijn fiscaal aftrekbaar voor de BTW, Vpb of de
Inkomstenbelasting.

Waarom teamsponsor worden?

De shirts zijn na aanschaf in eigendom en beheer van
VCE/PSV en blijven verbonden aan het team. Het is
mogelijk om met meerdere sponsors de kleding van een
team te sponsoren. De kosten worden dan gedeeld.

VCE/PSV is een volleybalvereniging met ruim 350 leden.
Alle leeftijden zijn binnen onze vereniging
vertegenwoordigd, van 6 tot zelfs 65 jaar!
We spelen zowel op competitief als recreatief niveau,
van promotieklasse (Nevobo) en hoofdklasse (recreatie)
tot lagere klasse.

Als sponsor stapt u in voor drie jaar. Tegen het einde van de
looptijd van de sponsorovereenkomst neemt onze
sponsorcommissie contact met u op over of en hoe de
sponsoring eventueel kan worden voortgezet.

De hogere teams spelen in Brabant maar ook in Limburg,
Zeeland en Zuid-Holland. Onze wedstrijden en trainingen
vinden plaats in het gloednieuwe gebouw van de Fontys
Sporthogeschool in Eindhoven. Als u één of meerdere
van onze teams sponsort krijgt uw bedrijf bekendheid bij
onze leden, tegenstanders en supporters!

Uw bedrijfslogo staat als borstlogo op het wedstrijdshirt
van het team naar uw keuze.
Wij presenteren uw bedrijfslogo op het grote TV-scherm
in onze sporthal tijdens thuiswedstrijden, in de
programmaboekjes en op onze website (www.vcepsv.nl).
En natuurlijk proberen we zoveel mogelijk wedstrijden te
winnen!

Onze tegenprestatie:

Voorbeeld 1: Shirts, 1 sponsor

borstlogo zijn afhankelijk van het aantal kleuren in uw
logo. Ter indicatie: kosten bedrukken logo met 1 kleur
€ 100,-, logo met 3 kleuren € 200,-.

Voorbeeld 2: Shirts en pak, 2 sponsors

Wedstrijdshirt

*De kosten voor bedrukking van uw bedrijfslogo als

Broek Heren

€ 325
€ 400
€ 150
€ 300

Trainingspak

De kosten inclusief BTW zijn:
Aanschaf shirts (B- of C jeugd):
Aanschaf shirts (A-jeugd en senioren):
Bedrukking bedrijfslogo*, gemiddeld ±
Clubsponsoring voor 3 jaar:

Broek Dames

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat er één sponsor is
die de kleding van een team sponsort.

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat er twee sponsors
zijn die zowel de wedstrijdkleding als trainingspakken
sponsoren. De kosten worden gedeeld door de
sponsors.
De kosten inclusief BTW zijn:
Aanschaf shirts / 2
Aanschaf trainingspakken /2
Bedrukking shirts en pakken (zie *)
Clubsponsoring voor 3 jaar:

± € 200
± € 265
± € 300
€ 300

Meer weten?
Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via mail:
sponsorcommissie@vcepsv.nl of telefonisch:
06-22364187 (Karin)

