
SPONSORBROCHURE



SPONSORCOMMISSIE 
Heeft u interesse in een van de pakketten, vragen of
opmerkingen?  
Wij zijn bereikbaar via mailadres sponsoring@vctrivia.nl  
of website www.vctrivia.nl 

Robin Hagens  06 30 05 94 65 
Susan Josten  06 19 92 46 46
Theo van Rens  06 15 94 86 61 

SPONSORING 
VC Trivia biedt verschillende mogelijkheden tot sponsoring.  
Zo kunt u als (potentiële) sponsor kiezen uit: 

• Pakketsponsoring: pakket Diamant, Goud, Zilver, Brons 
 en Koper 
• Naamsponsoring 
• Sponsoring op maat 
• “Vrienden van VC Trivia” 

Verdere uitleg over de verschillende varianten leest u verderop in 
deze brochure. Een combinatie van meerdere sponsorvarianten is 
mogelijk. Eventuele andere vormen van sponsoring zijn 
bespreekbaar. VC Trivia staat open voor eigen suggesties en 
ideeën; kortom maatwerk is mogelijk. 



VC TRIVIA 
Met ingang van 1 juli 2018 is Horst aan de Maas een nieuwe 
volleybalclub rijker: VC Trivia. Latijns voor ‘drie wegen die op 1 
driesprong bij elkaar komen’......  

VC Trivia is een fusie vereniging ontstaan uit de fusie tussen de 
volleybalclubs uit America, Hegelsom en Meterik. Deze bloeiende 
club heeft ca 300 leden!

VC Trivia is een naam om te onthouden, want onze teams hebben 
potentieel en gaan de komende jaren in de volleybalwereld hoge 
ogen gooien! Dat is voor u een uitgelezen kans om uw organisatie 
op een leuke en sportieve manier in een groot deel van Zuid-Ne-
derland te promoten. 



JEUGD 
VC Trivia biedt de jeugd van America, Hegelsom en Meterik de 
mogelijkheid om op een leuke, sportieve maar zeker ook fanatie-
ke manier bezig te zijn met volleybal onder begeleiding van des-
kundige mensen. Jeugdleden tot 4/5 jaar doen dit spelenderwijs 
in de vorm van een volleybal gerelateerde spellen om vertrouwd 
te raken met de bal (volleybalspeeltuin). 

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar spelen volleybal in de 
vorm van “circulatie-minivolleybal”, welke is verdeeld in zes spel-
niveaus. De leden vanaf 12 jaar zijn zo ver gevorderd dat zij het 
volleybal gaan spelen zoals iedereen dit kent. De C en B teams 
spelen wedstrijden in regionale competitievorm. Op deze manier 
worden zij langzaam “klaargestoomd” voor de senioren. 

SENIOREN 
Voor iedereen boven de 18 of de leden met veel talent, zijn er de 
senioren. VC Trivia biedt de mogelijkheid om te spelen in de 
3e t/m eredivisie klasse bij de Nederlandse Volleybal Bond 
(NEVOBO). 

RECREANTEN 
Voor iedereen die het wat rustiger aan wil doen, maar toch op 
een fanatieke manier met volleybal bezig wil zijn, heeft VC Trivia 
ook een recreanten afdeling. Zo heeft VC Trivia voor elk wat wils; 
diverse teams variërend in leeftijdscategorie en niveau. 



SPONSORPAKKETTEN 

Pakket Diamant (Hoofdsponsor):

Vermelding van bedrijfsnaam en/of logo op:
• Shirts selectieteam Dames of Heren
• Mouw van elk shirt van desbetreffende afdeling*
• Gezamenlijk sponsorbord in de sportzalen van America, 
 Hegelsom en Meterik
• Website VC Trivia

Aanschaf door sponsor:
• Tenue (12 shirts + broeken)
• Trainingspakken
• Sporttassen
• Inspeelshirts

Bedragen en termijn:
• Contractduur van 4 jaar
• Vast bedrag per jaar (prijs op aanvraag)



SPONSORPAKKETTEN 

Pakket Goud (shirtsponsoring):

Vermelding van bedrijfsnaam en/ of logo op:
• Elk shirt van één volledige afdeling* behalve tenue Dames of  
 Heren 1
 Wanneer men zichtbaar wil zijn over meerdere afdelingen, dienen er meerdere 
 pakketten te worden afgesloten. Meerdere sponsoren per shirt/ afdeling mogelijk 
 (afhankelijk van het aantal sponsoren per afdeling)

• Gezamenlijk sponsorbord in de sportzalen van America, 
 Hegelsom en Meterik
• Website VC Trivia

Aanschaf door sponsor:
• Tenue (12 shirts + broeken)

Bedragen en termijn:
• Contractduur van 4 jaar
• Vast bedrag per jaar (prijs op aanvraag)

*  VC Trivia bestaat uit 5 afdelingen; dames senioren, heren senioren,  
 ABC jeugd, CMV jeugd en recreanten.



SPONSORPAKKETTEN 

Pakket Zilver (bordsponsor):

Vermelding van bedrijfsnaam en/ of logo op:
• Sponsorbord in één of meerdere sportzalen (America,  
 Hegelsom en/ of Meterik)
• Website VC Trivia

Aanschaf door sponsor:
• Bord(en) met bedrukking

Bedragen en termijn:
• Contractduur van 4 jaar
• Vast bedrag per jaar + eenmalig aanschafkosten voor het bord  
 (prijs op aanvraag)
 Staffelprijzen bij aanschaf van meerdere borden.



SPONSORPAKKETTEN 

Pakket Brons (sponsoring trainingspakken):

Vermelding van bedrijfsnaam en/ of logo op:
• Trainingspakken van één team
 Wanneer men zichtbaar wil zijn over meerdere teams verveelvoudigen de kosten  
 naar rato van het aantal gesponsorde teams. 

Aanschaf door sponsor:
• Trainingspakken (12 stuks)

Bedragen:
• Eenmalige aanschaf (prijs op aanvraag)

Aanvullende informatie:
• De trainingspakken zullen in overleg met de sponsorcommissie  
 in de kledingstijl van de club gemaakt worden. 
• De pakken worden eigendom van de volleybalclub
• Een contract betreffende trainingspakken kan niet gekoppeld  
 worden aan spelers. (tenzij een hele afdeling wordt
 gesponsord)
• Combinatie-sponsoring met een ander bedrijf/sponsor
 is mogelijk.



SPONSORPAKKETTEN 

Pakket Koper (sponsoring sporttassen):

Vermelding van bedrijfsnaam en/ of logo op:
• Sporttassen van één team
 Wanneer men zichtbaar wil zijn over meerdere teams verveelvoudigen de kosten  
 naar rato van het aantal gesponsorde teams. 

Aanschaf door sponsor:
• Sporttassen (12 stuks)

Bedragen:
• Eenmalige aanschaf (prijs op aanvraag)

Aanvullende informatie:
• De sporttassen zullen in overleg met de sponsorcommissie in  
 de stijl van de club gemaakt worden. 
• De tassen worden eigendom van de volleybalclub
• Een contract betreffende sporttassen kan niet gekoppeld 
 worden aan spelers. (tenzij een hele afdeling wordt 
 gesponsord)
• Combinatie-sponsoring met een ander bedrijf/sponsor is 
 mogelijk 



SPONSORPAKKETTEN 

Naamsponsoring: 
• De sponsor krijgt het recht de naam van het bedrijf te 
 koppelen aan een bepaalde activiteit die VC Trivia organiseert  
 (vb. buitentoernooi) 
• Voor meer exclusiviteit is het mogelijk de bedrijfsnaam voor  
 meerdere jaren te koppelen aan dezelfde activiteit 
• Het bedrag wordt n.a.v. de activiteit of in overleg met de 
 sponsor bepaald 

Sponsoring website: 

Het is ook mogelijk VC Trivia te sponsoren via websitesponsoring. 
Hierbij wordt bedrijfsnaam en/ of logo vermeld op de website.

Kosten: 
• vast bedrag per jaar (prijs op aanvraag)



SPONSORPAKKETTEN 

Sponsoring op maat: 
• Sponsoring in de vorm van bijvoorbeeld inspeelshirts, 
 flessenrekken, bidons, telborden etc.
• Sponsoring in de vorm van goederen of diensten.  
 Verdere invulling kan in overleg met de sponsorcommissie. 

“Vrienden van VC Trivia”: 
Steun voor de club in de vorm van een (jaarlijkse) (kleine) 
financiële bijdrage (eventueel anoniem). 

Meer informatie en de laatste nieuwtjes over onze 
gezellige en sportieve vereniging 
zijn te vinden op onze website:

www.vctrivia.nl
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