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Informatiebrochure over 
de mogelijkheden voor 
Toernooi Sponsoring 

bij Volleybalclub Fortutas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorcommissie VC Fortutas 
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Goud

Briljant

Toernooisponsoring 

Briljantsponsor 

Jaarlijkse bijdrage   € 1000,-  

U bent hoofdsponsor van het toernooi. Dit houdt in: 

Uw bedrijfsnaam wordt verbonden aan de naam van het toernooi in alle externe 
communicatie. 

• Plaatsen van een aantal reclameborden en/of spandoeken op het terrein 
(indien u deze beschikbaar stelt). 

• U krijgt de mogelijkheid tot het plaatsen van een promotiestand op het terrein 
bemand door uw promotieteam. 

• Tijdens het toernooi wordt diverse keren uw bedrijfsnaam omgeroepen. 

• U wordt veldsponsor van het hoofdveld (veld 1) incl. plaatsing van uw 
bord/spandoek. 

• Onze vereniging verspreidt posters bij verenigingen, bedrijven en sportcentra 
(ca. 100 st.) met vermelding van uw bedrijfsnaam. 

• In de loterij worden de door u beschikbaar gestelde prijzen uitgereikt onder 
vermelding van uw bedrijfsnaam. 

• In de beamerpresentatie wordt een artikel met foto over uw bedrijf geplaatst.  

• Via persberichten met foto zal in de media uw sponsoring onder de aandacht 
worden gebracht. 

• In de sponsorgalerij van de VC Fortutas-website wordt uw bedrijfsnaam het 
gehele jaar vermeld (mei-mei) 

 

Goudsponsor 

Jaarlijkse bijdrage   € 300,-  

U wordt Goudsponsor van het toernooi. Dit houdt in: 

• U wordt veldsponsor van een volleybalveld van het toernooi (veldnr. 2 t/m 6 
zijn hiervoor gereserveerd)  

• Het veld zal worden voorzien van een door u beschikbaar gesteld bord of 
spandoek. 

• Tijdens de toernooidag wordt diverse keren uw bedrijfsnaam omgeroepen.  

• In de beamerpresentatie wordt een advertentie van uw bedrijf opgenomen. 

• In de sponsorgalerij van de VC Fortutas-website wordt uw bedrijfsnaam het 
gehele jaar vermeld (mei-mei) met een doorkoppeling naar uw eigen website. 

 
 
 
 
 
 



 3 

Brons

25

Zilver

Zilversponsor 
Jaarlijkse bijdrage   € 175,- 

U wordt Zilversponsor van het toernooi. Dit houdt in: 

• U wordt veldsponsor van een volleybalveld van het toernooi (veldnr. 7 t/m 10 
zijn hiervoor gereserveerd)  

• Het veld zal worden voorzien van een door u beschikbaar gesteld bord of 
spandoek. 

• Tijdens de toernooidag wordt diverse keren uw bedrijfsnaam omgeroepen.  

• In de sponsorgalerij van de VC Fortutas-website wordt uw bedrijfsnaam het 
gehele jaar vermeld (mei-mei) met een doorkoppeling naar uw eigen website. 

 

Bronssponsor 

Jaarlijkse bijdrage   € 125,- 

U wordt Bronssponsor van het toernooi. Dit houdt in: 

• In de beamerpresentatie tijdens de toernooidag wordt een 
advertentie van uw bedrijf opgenomen. 

• Op het terrein zal een door u beschikbaar gesteld bord of spandoek worden 
geplaatst. 

• In de sponsorgalerij van de VC Fortutas-website wordt uw bedrijfsnaam het 
gehele jaar vermeld (mei-mei) met een doorkoppeling naar uw eigen website. 

 

Club van 25 
Jaarlijkse bijdrage   € 25,- 

• U steunt de volleybalclub als donateur. 

• Indien u daar prijs op stelt zal de naam van uw bedrijf in de 
beamerpresentatie tijdens de toernooidag vermeldt worden bij de 
club van 25. 

• In de sponsorgalerij van de VC Fortutas-website wordt uw bedrijfsnaam het 
gehele jaar vermeld (mei-mei) met een doorkoppeling naar uw eigen website. 

 
Voor de Briljant t/m Bronssponsors geldt dat voor de gekozen sponsorvorm een 
overeenkomst wordt afgesloten met een looptijd van 4 jaar. Na afloop kan in 
onderling overleg worden bezien of en hoe de overeenkomst wordt verlengd.  

Contact 
 
Voor vragen of reacties kunt u zich wenden tot Niek Creemers (voorzitter), 
telefonisch 06-22496582 of via e-mail info@fortutas.nl 
 
 


