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BUSINESSCLUB DE WEIDE STEEN

Voetbalvereniging WVF is een grote voetbalclub die 80 jaar geleden is opgericht, met circa 1150 leden 
en 47 teams die deelnemen aan de KNVB competitie. Ons eerste team, waar we zeer trots op zijn, 
speelt het seizoen 2017-2018 in de Tweede Klasse, zonder hiervoor betaald te worden. Daarnaast is er 
voor pupillen een interne competitie op de vrijdagavond (16 teams). 

‘Met uw hulp als sponsor, schieten wij onze bal in het doel’.

WVF vindt het belangrijk dat mensen met veel enthousiasme kunnen voetballen als zij dit willen, waarbij we 
streven naar een zo hoog mogelijk niveau met onze senioren en junioren, maar ook de pupillen. Onze ambitie 
is om een stabiele eerste klasser te worden. Om dat te bereiken investeren wij veel in onze jeugd, die wij graag 
naar een hoger niveau willen tillen. Dankzij een duidelijk beleidsplan met heldere doelstellingen voor de periode 
2016-2020 kunnen wij onze ambities op een plezierige manier realiseren. 

Onze doelstellingen zijn alleen te realiseren met hulp van onze leden en supporters. Sponsoren zijn daarbij een 
grote succesfactor. Met uw hulp kunnen wij samen onze ambities waarmaken. 

Hierbij vinden wij het belangrijk dat ook u persoonlijk profijt heeft bij uw betrokkenheid: wij zullen daarom alles 
doen om ook u te helpen met het behalen van doelpunten. Zo stellen wij u als sponsor van WVF onder andere de 
volgende voorzieningen ter beschikking, afhankelijk het gekozen sponsorpakket: 
• Een hoge mate van exposure rondom ons sportpark ‘De Weide Steen’;
• Een jaarlijkse grote sponsoravond met warm- en koud buffet en een BN’er als gastspreker; 
• Een inspirerend netwerk;
• Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid (MVO/SROI);
• Een wijnproeverij avond;
• Een ‘Ladies Day Kerstmarkt’. 

Wij hopen dat u uw betrokkenheid bij onze club wilt tonen door ons te sponsoren op een manier die bij u past 
en die u aanspreekt. Wij bieden u deze brochure aan om u mee te nemen in onze doelstellingen en om u op de 
hoogte te brengen van de vele sponsormogelijkheden.

De sponsorcommissie hoopt u te mogen verwelkomen als sponsor en gewaardeerd nieuw lid van onze vereniging. 
Wij zien uit naar een prettige samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

Pascal Borst,
Voorzitter BC De Weide Steen



Gerard en Martijn presenteren ABN AMRO als sponsor.

Display met onze hoofdsponsoren.

Postma Totaaltechniek en Schutte Tweewielers. Slagerij van Guilik met jaarlijkse worstenactie.

Goudsponsor Van der Kolk.

Ronald McDonald MVO project WVF.

Sponsoravond met Gert Jacobs.

Schutte  Tweewielers met sponsorreclame op sporttassen.

Sponsor  Autorijschool Afrit Zwolle op groot reclamebord.

Trouwe sponsor Woko tekent nieuw contract.

Entree bord voor onze sponsoren.

Sponsorbord kleedkamer. Sponsor Auto Siero ontvangt van WVF bedankt boeket.

Jaarlijkse sponsoravond. WVF bedankt sponsor FAZ.

WVF bedankt haar trouwe sponsor Het Notarieel.



Goudsponsor
6 meter reclamebord hoofdveld

2x3 meter reclamebord veld 2

1 pagina presentatiegids

Vermelding bedrijfsnaam op TV scherm BC+kantine

Vermelding logo 1 pagina advertentie in
programmaboekje

Vermelding logo op WVF-site

Reclamezuil bij ingang

Uitnodiging Ladiesday

Uitnodiging jaarlijks sponsorevent incl diner

Uitnodiging 2x per jaar sponsormiddag bij 1e elftal

4 sponsorpasjes voor alle thuiswedstrijden 

1x per seizoen wedstrijdsponsor

Mogelijkheid tot extra reclame uiting
thuiswedstrijd WVF

Goud sponsorbijeenkomst (special event)

Lid BC De Weide Steen

Zilversponsor
6 meter reclamebord hoofdveld

3 meter reclamebord veld 2

1/2 pagina presentatiegids

Vermelding bedrijfsnaam op TV scherm BC+kantine

1/2 pagina advertentie programmaboekje

Vermelding logo op WVF site

Reclamezuil bij ingang

Uitnodiging Ladiesday

Uitnodiging jaarlijks sponsorevent incl diner

Uitnodiging 2x per jaar sponsormiddag bij 1e elftal

2 sponsorpasjes voor alle thuiswedstrijden 

1x per seizoen wedstrijdsponsor

Lid BC De Weide Steen

Bronssponsor
3 meter reclamebord hoofdveld

Reclamezuil bij ingang

1/4 pagina presentatiegids

Vermelding bedrijfsnaam op WVF-site

2 sponsorpasjes voor alle thuiswedstrijden

1x wedstrijdsponsor

Uitnodiging Ladiesday

Uitnodiging jaarlijks sponsorevent incl diner

Uitnodiging 2x per jaar sponsormiddag bij 1e elftal

Lid BC De Weide Steen

SeNiOreN eN DameS paKKeT*
3 meter bord veld 2

Shirt-reclame

Lid BC De Weide Steen

BOrDSpONSOr*
6 meter reclamebord hoofdveld

paKKeT LiD BC De WeiDe STeeN 
Uitnodiging Ladiesday

Uitnodiging jaarlijks sponsorevent incl diner

Uitnodiging 2x per jaar sponsormiddag bij 1e elftal

WeDSTrijDBaL SpONSOr

KLeeDKamerSpONSOr* 
Full color bord op A3 formaat
     

* = Excl aanmaakkosten borden of opdrukkosten shirts en BTW.  
Afmetingen reclameborden zijn 3 meter x 65 cm of 6 meter x 65 cm.
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BUSINESSCLUB
DE WEIDE  STEEN

WVF SPONSORMAGAZINE  2017

“Veel liefde voor de club!”

“De trots van Westenholte 
  en Stadshagen!”

“Altijd bezig om mensen en
 bedrijven te binden”

“Enthousiast en positief”

“Een gedegen en dynamisch 
  platvorm voor onze sponsors”

“Vergroten van uw
  naamsbekendheid”
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Sportpark De Weide Steen
Stinsweg 15

8042 AZ  Zwolle

telefoon: 038 - 4211708
e-mail: wvfbcdeweidesteen@gmail.com

website: www.wvf.nl

Sponsoring (voorzitter)
Pascal Borst

06 - 46283271

Sponsoring (acquisitie)
Gerard de Jong
06 - 18458819

Sponsoring (acquisitie)
Martijn Hendriksen

06 - 12183216

Sponsoring (communicatie)
Marleen Postma

06 - 36144641

Clubvoorzitter
Anton Westenberg

06 - 49056870

Secretaris
Eelke Pruim

06 - 53273161

penningmeester
Eric Landsman
06 - 47308987


