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Geachte heer, mevrouw, 

Overweegt u een vorm van sponsoring voor onze vereniging, dan gaan wij graag in gesprek met u.  
 
Draagt u VEO een warm hart toe en wilt u dat omzetten in financiële ondersteuning? Of heeft u behoefte aan meer landelijke 
bekendheid via korfballend Nederland? Wij denken graag met u mee. 

De C.K.V. VEO is een Voorburgse Korfbalvereniging, opgericht op 20 september 1920. In de afgelopen 95 jaar is VEO 
uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen van de Randstad met zo’n 300 leden. Wij staan met beide benen in de 
samenleving van Voorburg en omstreken; onze leden komen voor het 
overgrote deel uit Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en de 
aangrenzende wijken van Den Haag Leidschenveen en Ypenburg. Ons 
gastclubs komen voor veel teams uit de regio, voor enkele teams uit het 
hele land.  

De belangrijkste doelstelling van onze vereniging is: korfbal bieden 
voor iedereen op elk niveau. Korfbal als recreatiesport tot en met 
topniveau. Voor iedereen: van 4 jaar tot en met de ‘veteranenleeftijd’. 
Korfbal biedt als enige grote sport de mogelijkheid tot gemengde 
beoefening door zowel meisjes als jongens, mannen als vrouwen. 

Als vereniging zijn wij op weg naar ons 100-jarig bestaan. Afgelopen jaar is er door het bestuur een doel neergezet omtrent 
onze vereniging als 100-jarige. De ambitie is dat we op een hoog (lees Landelijk) niveau spelen, niet alleen met de senioren, 
maar ook met onze jeugdteams. Maar daarnaast willen wij ook aandacht blijven geven aan onze leden die vooral sporten 
voor het sociale aspect wat korfbal als sport met zich mee brengt. 

Om invulling aan onze ambities te geven worden een aantal randvoorwaarden ingevuld. Zo gaan wij onze faciliteiten 
uitbreiden of verbeteren, ons technisch kader verder opleiden en gaan 
wij meer samenwerken met belangrijke contacten, zoals de gemeente 
en de sportverenigingen waarmee wij ons sportpark delen. Maar ook 
meer samenwerken met relaties die ons kunnen faciliteren en helpen 
om onze doelstellingen te realiseren hoort daar bij. Sponsors zijn daar 
een belangrijk onderdeel in.  

Natuurlijk is een financiële bijdrage tegenwoordig nog steeds meer dan 
welkom. In overleg bepalen we de waarde van wat wij u kunnen 
bieden, zodat we een fair bedrag kunnen bepalen voor ons. Toch maakt 
geld alleen ons niet gelukkig. Wat dacht u van de inzet van uw 
personeelsleden bij een van de vele vrijwilligerstaken die er zijn bij een 
grote vereniging? Of van een bijdrage in natura vanuit uw eigen productassortiment?  Leuke recente voorbeelden zijn de 
videocamera waarmee de wedstrijden van VEO 1 worden vastgelegd, een donatie per doelpunt, shirtsponsoring en de 
bloemen als bedankje voor alle vrijwilligers van afgelopen jaar. 

Wij bespreken graag uw bijdrage aan de ambities van C.K.V. VEO en hoe wij kunnen bijdragen aan uw naamsbekendheid. 
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Iedere wens voor een bijdrage is individueel invulbaar, maar om een indruk van de mogelijkheden te geven hebben we de 
meest voorkomende voor u samengevat. 

Eenmalige donaties; veilig en snel via iDeal: veokorfbal.nl/muur 
VEO Korfbal heeft recent een nieuw clubhuis gebouwd. Dat heeft financieel op onze vereniging een flinke impact. Uw 
bedrijf kan daar eenvoudig aan bij dragen. Daarmee stimuleert u niet alleen de sport maar draagt U ook in bredere zin bij aan 
het maatschappelijk belang, omdat VEO een ontmoetingsplaats is voor jong en oud en binnen Voorburg een sociale functie 
vervuld. Duurzaam ondernemen in optima forma. 

Voor de bedrijven die dat willen kan de bedrijfsnaam worden opgenomen op een prominente plek in het nieuwe clubhuis. 
Hiermee blijft uw bedrijf continue onder de aandacht van alle leden, bezoekers en clubs die op bezoek zijn. Ook kan uw 
bedrijfsnaam op de virtuele muur in aanbouw weergegeven worden op onze internetsite. 
 
Een bijdrage leveren is eenvoudig. Eén baksteen kost 50,- en u mag er zoveel aanschaffen als u zelf wilt. Betalen kan 
eenvoudig en veilig via iDeal. Wilt u een factuur of een betalingsbewijs voor uw bedrijfsvoering? Stuur ons dan even 
een mail: bakstenen@veokorfbal.nl 

Meerjarige sponsoring met bord en web 
Wij hanteren contracten voor drie jaar, met daarin ‘standaard’ opgenomen een optie tot verlenging voor beide partijen. 
Vermelding op de sponsor banner op de VEO website is bij alle bordcontracten bij de prijs inbegrepen, evenals vermelding 
op de TV in het clubhuis. Bordcontracten zijn al beschikbaar vanaf 250,- per jaar per bord. Voor het maken van de opdruk 
van een bord wordt een kleine eenmalige vergoeding gerekend. 

Web sponsoring 
Een losse banner op de website vertegenwoordigt een vaste waarde per jaar 
afhankelijk van de afmeting. Dit is ook los mogelijk zonder bord langs het 
veld.  

Bordsponsoring veld (A) 
Eén of meer reclameborden gericht op het veld zijn beschikbaar tegen een 
jaarlijks bedrag per jaar per bord. Deze borden zijn 2,5 meter breed en 80 cm 
hoog en in full colour bedrukt naar uw wens. De borden zijn verdeeld over 
de twee kunstgrasvelden. Voor een optimale zichtbaarheid is natuurlijk een 
bord per veld het beste.  

Bordsponsoring terras (B) 
Aan het terras van het nieuwe clubhuis is ruimte voor enkele sponsorborden 
in dezelfde afmeting. Deze zijn niet op het veld gericht, maar vanaf het 
hoofdveld op het nieuwe clubhuis en terras. De zichtbaarheid hiervan is dus 
beter dan van de borden langs het veld. De waarde van deze borden is 
daarmee hoger dan de borden langs het veld. 

Bordsponsoring scorebord (C) 
Bij het hoofdveld staat een scorebord van 2,5 meter breed met twee sponsor 
opties vlak onder de score. Dit bord is zichtbaar boven de menigte uit. Ook 
deze is vanuit het nieuwe clubhuis en het terras een echte eye catcher. Een 
uiting op het onderste scorebord is mogelijk in een gedeelde uiting.  
 
Het bovenste sponsorbord net onder de score en speeltijd is alleen als geheel beschikbaar. Dit is natuurlijk de beste plek, de 
plek waar gedurende een dag de meeste ogen naartoe gaan vanaf het veld, clubhuis en terras. Dit bord is 2,5 meter bij 70cm 
en wordt full colour bedrukt met een afbeelding naar uw wens.  
 
Graag komen we in contact met u om de mogelijkheden te bespreken. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Chris Boogert & Ruud Welschen 
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