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Samenwerking met de vereniging Volley2b
Even voorstellen: Volleybalvereniging Volley2b is dé volleybalclub van Lansingerland. Met 7
damesteams, 7 herenteams en, nog belangrijker; heel veel jeugdleden, spelen wij volleybal in de
regio Zuid West van Nederland. We hebben ruim 400 leden die wedstrijden spelen van Rotterdam,
tot Goes en van Tilburg tot en met Sliedrecht. Een gezellige club, waar naast plezier ook sportieve
prestaties erg belangrijk zijn. Helpt u ons presteren in het veld? Dan helpen wij uw bedrijf buiten
het veld!
Op welke manier kunnen wij uw bedrijf ondersteunen, waar kunt u aan denken?
• Uw bedrijfsnaam staat op het inspeelshirt van uw team, dit professionele shirt draagt ons
teams wekelijks bij de uit- en thuiswedstrijden.
• Wedstrijdverslagen met uw bedrijfsnaam op de site van volley2b, zo kunt u de prestaties
volgen
• Uw bedrijfslogo op de site van onze vereniging, www.volley2b.nl met een mooie teamfoto in
wedstrijdtenue
• Uw bedrijfsnaam en boodschap op een presentatie-screen in de kantine van onze club, zodat
bezoekers en supporters uw bedrijf leren kennen
• Deelname aan het jaarlijkse bedrijventoernooi van Volley2b
• Acties bieden aan onze leden, en sinds kort;
• Ruime exposure mogelijkheden op onze nieuwe beachvolleybal velden
Om de keuze overzichtelijker te maken en u een indicatie te geven van de kosten, hebben we een
overzicht samengesteld, bestaande uit verschillende vormen en invullingen. Hiermee kunt u
precies zien wat u betekent voor de club (welke kosten wij hiermee kunnen invullen) en wat de
club voor u doet! Uw bedrijf wordt als sponsor lid van onze Volley2Business club, waarnaar op alle
wedstrijdshirts wordt verwezen en uw bedrijf aan gekoppeld is.
We willen hierbij graag aangeven dat u vrij bent om eigen initiatieven, combinaties of creativiteit
te geven aan de invulling van een samenwerking. We gaan daar graag over in gesprek met u.
Samenwerken is namelijk een belangrijk element in onze overeenkomsten, wij proberen uw bedrijf
zoveel mogelijk in de schijnwerpers te zetten vragen dus regelmatig of u leuke acties heeft voor
leden!
Onderstaand ziet u enkele ideeën staan, maar bedenk dat we het veel belangrijker uw idee en
initiatief te horen en te bespreken, dan komen we vast tot een goede overeenkomst.

Vriend van de vereniging V2B
Een makkelijke instap voor een beperkt budget!
• Uw bedrijf wordt lid van Volley2Business, onze bedrijven club
• Uw bedrijfsnaam op LCD in de kantine van V2B
• Uw bedrijfslogo’s met link op de site van V2B
• Uitnodiging voor verenigingsborrels van de club
• U kunt via onze interne nieuwsbrief acties van uw bedrijf plaatsen voor de leden van V2B
Kosten van deze manier van samenwerken zijn indicatief EUR 250,- per jaar.

Brons member van V2B
Veel aandacht voor uw bedrijf in de club en u geeft de vereniging een mooi budget voor
materialen en faciliteiten
Zelfde items als “vriend van V2B”, maar dan aangevuld met:
• Banner op de nieuwsbrief van uw bedrijf die elke paar weken wordt verstuurd
• Ballen en materiaalsponsoring van de vereniging, indien gewenst voorzien van uw
bedrijfslogo. Wij maken dit middels lokale media bekend in de regio
Kosten van deze manier van samenwerken zijn indicatief EUR 500,- per jaar. Hiermee zorgt u
ervoor dat de club voorzien is van nieuwe volleyballen en trainingsfaciliteiten.

Zilver member van V2B
U wordt sponsor van een team van de vereniging met de volle aandacht voor uw bedrijf
Zelfde items als “Brons member”, maar dan aangevuld met:
• Een door u geselecteerd team speelt met inspeelshirts met uw bedrijfslogo
• U krijgt een teampresentatie met foto van het team
• Wij geven in de lokale media blijk van uw samenwerking met V2B, waarbij foto en
wedstrijdverslag gedeeld zullen worden
Kosten van deze manier van samenwerken zijn indicatief EUR 700,- per jaar. Hiermee bindt u zich
aan een team en wordt de samenwerking lokaal bekend gemaakt.

Goud member van V2B
Veel aandacht voor uw bedrijf in de club en naamsbekendheid via diverse media. U bent
verbonden met een team en verwelkomen u graag tijdens ons bedrijventoernooi en wedstrijddag
van een team.
Zelfde items als “zilver member V2B”, inspeelshirts worden door een mooiere optie
vervangen;
• Een door u geselecteerd team speelt met trainingspakken met uw bedrijfslogo;
• Gratis deelname aan het bedrijventoernooi van V2B (EUR 80,- incl. buffet voor teamleden);
• Teamdag met het geselecteerde team incl. borrel

Kosten van deze manier van samenwerken zijn indicatief EUR 1.000,- per jaar. Daarvoor kunt u
gratis deelnemen aan ons bedrijventoernooi dat ieder jaar groter wordt (circa 18 teams) en wordt
voor u speciaal een wedstrijddag ingericht.

Platina member van V2B

Wat zou het mooi zijn als u veel grotere plannen heeft voor een samenwerking met de club!
Uiteraard zijn nog meer en uitgebreidere mogelijkheden om u als partner van de vereniging te
binden. Wat te denken van een shirtsponsor van de gehele dames- of herenafdeling, of onze
jeugd! Ook bestaan er mogelijkheden om uw naam aan de vereniging te binden. Voor deze opties
nemen we graag ruim tijd voor u en gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden. Het mag
duidelijk zijn dat u met deze optie de club bijzonder steunt en er op gepaste wijze vorm wordt
gegeven aan deze vorm van samenwerking.

