
 

Hoofdsponsor 

Als hoofdsponsor verbindt u zich voor minimaal 3 

seizoenen aan Jonas. Afhankelijk van uw wensen 

en onze mogelijkheden wordt in overleg met het 

bestuur de vergoeding overeen gekomen. 

Indicatie: voor een bedrag van € 2.000,- tot  

€ 3.000,- per jaar mag u zich hoofdsponsor 

noemen. Uw naam komt dan prominent op de 

voorkant van onze wedstrijdshirts en eventueel 

trainingspakken te staan. Overige wensen zijn 

uiteraard bespreekbaar.

Materiaalsponsor 

Als materiaalsponsor verbindt u zich voor één tot 

drie seizoenen aan Jonas. De kosten hiervoor 

bepaalt u als sponsor grotendeels zelf. U krijgt dan 

de garantie dat het gesponsorde materiaal een 

bepaalde periode wordt gebruikt. Een andere 

mogelijkheid is om de wedstrijdbal van Heren 1 of 

Dames 1 te sponsoren. Hierbij wordt u meerdere 

weken genoemd op de website. 

Vrienden van Jonas 

Het is mogelijk om een bedrijfslogo of 

(familie)naam te plaatsen op het bord van de 

“Vrienden van Jonas”. Dit bord zal zichtbaar zijn 

tijdens de thuiswedstrijden van Jonas en zal op 

de achtergrond van teamfoto’s komen te staan. 

De kosten hiervoor bedragen € 50,-. 

Hoofd- en subsponsors komen op het “Vrienden van 

Jonas” bord, alsmede de adverteerders die het 

complete pakket afnemen.

 
Subsponsor 

Als subsponsor verbindt u zich voor minimaal 3 

seizoenen aan Jonas tegen een bedrag van € 500,- 

tot € 1.000,- per jaar. Deze sponsoring kan op 

verschillende wijzen worden ingevuld en wordt in 

onderling overleg samengesteld. Een mogelijkheid 

is om uw naam op de achterkant van het shirt of op 

de mouw te laten drukken. 

Adverteren 

Adverteren kunt u via: 

• een advertentie op de website, www.vvjonas.nl; 

• een advertentie in de nieuwsbrief die minimaal 4 keer 

per jaar verschijnt; 

• uw logo op reclameschermen bij thuiswedstrijden 
van Jonas. 

 

Extra 

Heeft u als sponsor andere wensen of ideeën, dan 
nodigen wij u van harte uit die met ons te delen. 

 
Teamsponsor 

Er is ook de mogelijkheid een team te sponsoren.  

In overleg met de vereniging komt uw bedrijfslogo 

of naam dan op de volleybalbroek of het 

trainingspak van het team te staan. Adverteren via 

bidons, wedstrijdballen, wedstrijdmap of 

sporttassen is eveneens mogelijk. De duur van deze 

vorm van sponsoring wordt in onderling overleg 

bepaald.  

Middels teamsponsoring moet ook de vereniging 

gesteund worden. Het uitgangspunt hierbij is dat 

minimaal 20% van het sponsorbedrag ten goede dient 

te komen aan de vereniging. 

Kosten 

• advertentie op de website € 60,- 

(banner op homepage) 

• advertentie in de nieuwsbrief € 60,- 

• logo op bord tijdens wedstrijden € 60,- 

• pakketprijs voor alle drie € 150,- 

Er bestaat ook de mogelijkheid om uw eigen acties op 

te laten nemen in de nieuwsbrief en op de website, 

tegen een extra vergoeding. 

De hoofd- en subsponsors komen op een reclamedoek, 

op de website en in de nieuwsbrief.

http://www.vvjonas.nl/
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Voor meer informatie over Jonas en sponsoring 

mailt u naar: 

sponsoring@vvjonas.nl  

 

of brengt u een bezoekje aan: www.vvjonas.nl  

mailto:sponsoring@vvjonas.nl
http://www.vvjonas.nl/

