Maatschappelijke Shirtsponsoring
‘Meer voor kinderen!’

Vitesse Delft 1 gehuldigd op
stadhuis

www.vitessedelft.nl

ontstond een verbinding tussen sport en
kinderen die het even wat moeilijker
hebben. Komend seizoen zullen er zeker
nieuwe acties volgen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de
Markt van Delft ging het kampioensteam
nog een keer op de foto. Als bekroning
voor het seizoen reikte wethouder
Raimond de Prez de kampioenschaal uit.
Hij feliciteerde staf en selectie met het
behaalde resultaat. Hij was onder de
indruk van het sponsorconcept dat Vitesse
Delft sinds dit jaar hanteert. De partners:
Vrienden van Reinier – meer voor
kinderen en War Child zijn het hele jaar
betrokken bij het team en deelden in de
feestvreugde.

Wethouder Raimond de Prez feliciteert aanvoerder
Micha van Dasler.

De partners van Vitesse Delft zijn natuurlijk
aanwezig bij de huldiging op het stadhuis.

Vitesse Delft steunt met de logo’s op de
shirts de twee maatschappelijke
organisaties. Daarnaast ontvangen de
partners een deel van de
sponsorinkomsten en de opbrengsten van
de acties die de jeugd en de vrijwilligers
uitvoeren. Al direct in het eerste jaar

De businessclub
De businessclub Vitesse Delft (BCVD)
steunt samen met de vereniging de twee
maatschappelijke partners. Er zijn
regelmatig contacten en er vinden
bezoeken plaats aan projecten.
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De BCVD richt zich op het bieden van
business-to-business mogelijkheden in de
vorm van exposure, hospitality en
netwerkactiviteiten.
Een belangrijk middel is om activiteiten te
organiseren en zo de business-to-business
contacten tussen de leden te versterken.

Lidmaatschap
€ 45 per maand excl. BTW.
De deelname als BCVD - partner voor de
maatschappelijke shirtsponsoring is vanaf
€ 1000 exclusief BTW per jaar.

Activiteiten
Als partner voor de maatschappelijke
shirtsponsoring levert u een bijdrage aan
dit unieke concept. Daarnaast bent u lid
van de businessclub. U krijgt voor uw
bijdrage een prominente plaats in het
netwerk en in de reclame- en PR-uitingen
van de businessclub en haar
maatschappelijke partners. U ontvangt
uitnodigingen voor alle bijeenkomsten.

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen
MVO is een integrale visie op een
duurzame bedrijfsvoering. Voor een kleine
tot middelgrote organisatie kan het
ondanks de wil soms lastig zijn om
maatschappelijke activiteiten te
ondersteunen. Een lidmaatschap bij de
BCVD biedt u een unieke kans. Netwerken
in een ontspannen sfeer en ook nog eens
bijdragen aan maatschappelijke doelen.
Het concept met onze twee partners:
Vrienden van Reinier en War Child, is
gericht op onderlinge versterking. Beide
organisaties zetten zich in voor betere
leefomstandigheden voor kinderen.
Vitesse Delft wil ‘Meer voor kinderen’
betekenen bij de voetbalactiviteiten.
Hopelijk is dit een extra reden om
exclusief partner voor de shirtsponsoring
te worden. Vitesse Delft, de BCVD en ook
uw onderneming brengen deze steun bij
alle PR rond het concept naar voren.

Bezoek BCVD aan Reinier de Graaf (in aanbouw).

Mail ons: businessclub@vitessedelft.nl

