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Voetbalvereniging E.V.V.C.

Het helpen bij de
ontwikkeling van mens
en maatschappij

Voetbalvereniging E.V.V.C.
Samen scoren
De voetbalvereniging E.V.V.C. is niet meer weg te denken uit de Vinkelse gemeenschap. De plek waar jong en oud
zich ontspant en inspant. Verbonden met elkaar door het leukste spelletje ter wereld. Daarnaast is E.V.V.C. zich
bewust van de maatschappelijke rol die de club heeft. Als ontmoetingsplek, als initiator van gezond bewegen en
leven en als het favoriete gespreksonderwerp in ons dorp.
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Voetbalvereniging E.V.V.C.

E.V.V.C. ook uw club?
Met uw bijdrage versterken wij de rol die onze voetbalclub vervult in ons
dorp. E.V.V.C. is meer dan een voetbalclub, het is voor velen dé plek om, lekker te sporten, heerlijk te ontspannen en te genieten. U maakt dat mede mogelijk. Samen met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze club.

Sportief centrum
E.V.V.C. is een fijne, veilige en mooie plek om te ‘zijn’. Jong en oud kan er sporten, samen ‘supporten’ en gezellig samen
zijn. Sportief op de velden. Gezellig om de velden en in onze kantine.

Maatschappelijke taak
Buiten het voetbal heeft E.V.V.C. ook een maatschappelijke taak, een taak die we als club graag oppakken. Het bieden
van kansen en het ontwikkelen van jong en oud staat hierbij centraal. Concreet geven we als club jong en oud de
mogelijkheid om bijvoorbeeld trainerscursussen en ehbo-cursussen te volgen. Naast deze cursussen geven we onze
leden de mogelijkheid om initiatieven te opperen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het initiatief van het organiseren
van een evenement waarij een goed doel centraal staat. Het bieden van deze kansen is fantastisch en wellicht dat uw
organisatie hier ook een bijdrage aan kan leveren.

Ontmoeten
E.V.V.C. is een begrip in Vinkel. Bijna iedereen heeft wel op de één of andere manier een band met de club. Dat is dé
kracht van E.V.V.C.. Het verbindt mensen en je maakt kennis met nieuwe mensen. De plek om mensen te ontmoeten en

NETWERK

nieuwe vrienden te maken.

Netwerken
Voor de sponsors is E.V.V.C. de netwerkplek bij uitstek. In een goede sfeer ontmoet je collega-ondernemers en
potentiële klanten. De ene keer bij toeval, de andere keer tijdens een van onze sponsoractiviteiten of gewoon langs
het veld.

Scoren
Bij E.V.V.C. draait het om de mensen op en rond het veld. Van clubheld tot reservespeler of toeschouwer; iedereen is
belangrijk. U kunt daar ook bij horen. Samen met u kunnen we E.V.V.C. nog een beetje mooier maken.
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Voetbalvereniging E.V.V.C.

SPONSORPAKKETTEN
Er zijn vijf sponsorpakketten bij E.V.V.C.: Brons, Zilver, Goud, Superster en
bordsponsoring kunstgrasveld. Per pakket staat beschreven wat de sponsor van E.V.V.C. kan verwachten. Daarnaast is het ook mogelijk om kleding
te sponsoren of een maatwerk pakket samen te stellen.

BRONS
- Huur van reclamebord (exclusief aanmaakkosten)
- Uitnodiging voor jaarlijkse sponsoractiviteit voor
twee personen
- Twee seizoenkaarten voor E.V.V.C. 1

ZILVER
Activiteiten Brons

+

- Vermelding reclamezuil ingang sportpark
- In programmablaadje bij thuiswedstrijden E.V.V.C. 1
- Jaarlijkse naamsvermelding in De Echo

€125,-
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€250,-

Voetbalvereniging E.V.V.C.

Er is de mogelijkheid om wedstrijdkleding, trainings-

Naast dat deze informatie op de website beschikbaar

pakken, voetbaltassen, coachjassen (zomer- en winter-

is kun je natuurlijk ook even contact opnemen met de

uivoering), warmloopjacks en dergelijke beschikbaar te

sponsorcommissie.

stellen voor een team van E.V.V.C.. De kosten van een

Dit kan via het e-mailadres: sponsoring@evvc.nl. Voor

zevenelftal-outfit zijn vanaf €725,- en de kosten van

meer informatie over E.V.V.C. kijkt u op www.evvc.nl.

een elftal-outfit zijn vanaf €1.100,-.

GOUD

SUPERSTER

Activiteiten Brons en Zilver

- Activiteiten Brons, Zilver en Goud

- Logo op narrowcasting tv-scherm in de kantine

- Banner bij ingang

- Sponsoring van een kleedlokaal

- Bord op het kunstgrasveld

- Speciale uitnodiging voor het bijwonen van een

- Logo zichtbaar op homepage van E.V.V.C. met

wedstrijd van E.V.V.C. 1

mogelijkheid tot doorklikken naar bedrijfswebsite.

- Drie extra seizoenkaarten

- Naamsvermelding op bord naast kantine

- Jaarlijkse vermelding op Facebook van EVVC

- Naamsvermelding op het terras

+

+

- 2 extra personen voor sponsoractiviteit

€500,-

€1.500,Bordsponsoring Kunstgrasveld
- Alle borden in E.V.V.C. groen-wit design
- 75 euro per bord (1,5 meter) per jaar,
inclusief bordhuur én bedrukking!
- De volledige opbrengst is voor de jeugdopleiding

Interesse?
Neem contact met ons op of vul een aanmeldformulier in (verkrijgbaar in de kantine)

5

Voetbalvereniging E.V.V.C.

HANS BROUWERS AAN HET WOORD.
Beste ondernemer,

Elke club is afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren. Handjes en geld maken het mogelijk
om velen dagelijks een sportieve en gezellige tijd te bezorgen op en rond onze sportvelden.
Als voorzitter ben ik altijd weer trots als ik op het voetbalveld ben. De ene keer ben ik vlagger,
dan supporter en de volgende dag sta ik hier als voorzitter. Maar altijd trots. Als ik op zaterdag
zie spelen op de velden, de ouders langs de lijn dan ben ik trots. Trots op wat we hier samen
beleven. Ik vind het fijn dat ik die trots kan delen met anderen. Daarom hoop ik ook dat wij
u als sponsor in onze E.V.V.C. familie mogen verwelkomen. Een goede sponsor is goud waard
voor onze club. En een goede sponsor is elke sponsor, die helpt bij het verder ontwikkelen van
onze club. Samen groeien we door en blijven we het sportieve hart van ons prachtige dorp.

Tot ziens,
Hans Brouwers
Voorzitter E.V.V.C.
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SPONSOREN AAN HET WOORD
Hoe het is om sponsor te zijn bij E.V.V.C.? Wie kan daar beter iets over
zeggen dan onze sponsoren zelf. Hieronder is te lezen wat drie sponsoren
van E.V.V.C. er van vinden om sponsor te zijn van E.V.V.C. .

Autobedrijf Vinkel

Steenbergen Graszoden

Antwan Jaegers

Leon Steenbergen

Wij zijn trots om sponsor te zijn

Wij vinden het belangrijk dat

We vinden E.V.V.C. een club die erg

van E.V.V.C.. We vinden maatschap-

iedereen de mogelijkheid krijgt om

betrokken is naar ons als sponsor. Zo

pelijke betrokkenheid belangrijk en

te kunnen sporten. E.V.V.C. is een

houdt EVVC proactief contact met

ondersteunen daarom deze mooie

betrokken voetbalclub die jong

ons over bijvoorbeeld de reclame-

club. De voetbalvereniging E.V.V.C.

en oud deze mogelijkheid geeft.

uitingen. Verder betrekt EVVC indien

staat bij ons bekend als een club

Wij vinden het dan ook belangrijk

mogelijk altijd haar sponsoren bij het

waarbij altijd een prettige, gezel-

dat E.V.V.C. door kan gaan en kan

afnemen van producten of diensten.

lige sfeer heerst en waar je jezelf

blijven bestaan. Middels een mooi

E.V.V.C. is een club die de persoonlijke

altijd welkom voelt.

en passend sponsorpakket kunnen

benadering belangrijk vindt, om deze

wij ons steentje hieraan bijdragen.

reden kunnen ze al vele jaren op onze

Nellen Schoonmaakdiensten

Angel Nellen

sponsoring rekenen!
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CONTACTGEGEVENS

Vinkelsestraat 108A
5383KN Vinkel

sponsoring@evvc.nl

www.evvc.nl

