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Wat bieden wij 
 
Amateurvoetbal geeft u vele 
mogelijkheden om zakelijk actief te zijn.   
Vitesse Delft is een prestatiegerichte 
vereniging en trekt bezoekers en bedrijven 
uit West-Nederland. Wij streven naar een   
duurzame samenwerking en bieden u een  
platform voor zakelijk en sportief succes in 
een prettige ambiance. 
 Business club  
Vitesse Delft biedt business-to-business 
mogelijkheden in de vorm van exposure, 
hospitality en netwerk-activiteiten. In 
overleg stelt u een pakket samen en 
leggen we de overeenkomst vast. Zo kan 
iedere ondernemer optimaal rendement 
halen uit zijn samenwerking. 
 
Naast een pakket hebben wij als doel om 
de contacten tussen de sponsors en leden 
te versterken. Uiteraard niet alleen op 
wedstrijddagen. U kunt sponsoring prima 
combineren met onze businessclub. Die 
zorgt voor activiteiten buiten het voetbal. 
Daar kunt u netwerken en ontmoet u 
relaties in een leuke omgeving en gaan 
deuren open die voor anderen gesloten 
blijven.  
men 

Sponsorbordpakket € 45 per maand 

Combinatie businessclub € 75 per maand 

Promotie € 10-20 per maand 

Shirtsponsoring/partner aanvullend 

 
Graag maken wij met u afspraken over het 
pakket dat u aanspreekt. Het contract 
stellen wij met zorg op. De vorm is 
getoetst door een accountant en het 
bedrag op de factuur is voor u fiscaal 
aftrekbaar.  
 
 
 

Sponsorbord - pakket 
 
€ 45 per maand excl. BTW 
 
Hiervoor ontwikkelen en maken wij samen 
met u een groot door RODI opgemaakt 
sponsorbord. Wij plaatsen in overleg met 
u het bord en onderhouden het. 
U kiest zelf de plaats op het sportpark en 
maakt gebruik van verdere promoties. 
 
- Afmeting 6,4 x 0,8 meter  
- Toegang alle wedstrijden voor 2 pers. 
- promotieacties op maat.   
 

 
 

 
 

De borden hebben een professionele 
uitstraling door mooie opmaak. Dit geeft  
u een optimale exposure. 
 

Combinatie - pakket 
 

€ 75 per maand excl. BTW 
 
Hierbij combineert u een pakket met 
lidmaatschap van de businessclub. 
Combinatie met promotieacties is ook 
mogelijk, zoals een banner, vlag of 
member benefit propositie.  
 

Vitesse Delft besteedt aandacht aan meer dan 
voetbal alleen. Op basis van het thema meer 
voor kinderen vindt sponsoring  van het eerste 
team plaats met twee maatschappelijke 
partners. Ook in die combinatie kunt u 
deelnemen en een bijdrage leveren.  
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Promotie 
 
Vitesse Delft heeft een netwerk aan leden 
en relaties die u vele manieren kunt 
bereiken. De website is druk bezocht en u 
kunt een banner plaatsen op de Home-
page. Uw bijdrage hiervoor is: 
 
€ 20 per maand excl. BTW 
 
De banner geeft een directe link naar uw 
eigen website. Daarnaast kunt u de 
banner combineren met member benefit 
acties. Deze kondigen wij dan ook aan in 
onze nieuwsbrief en op facebook. 
 

 
  
Vitesse Delft brengt uw bedrijf graag in 
beeld bij allerlei activiteiten. U kunt als 
sponsor of lid van de businessclub het 
sportpark en de kantine benutten. Wij 
organiseren graag met u een activiteit, 
bijvoorbeeld een 4x4 toernooi. 
 
Vlag- of balsponsoring is mogelijk per 
activiteit of vanaf € 10 per maand. 

 

Shirtpartner 
 
Het sponsoren van shirts, trainingspakken 
en outfits van een team hoort bij de 
mogelijkheden tot sponsoring. Vitesse 
koopt haar kleding in bij Beltona met 
logo’s die in de shirts zijn opgenomen en 
niet beschadigen of vervagen.  
 
 

 
 
Voor de sponsoring van het eerste team is 
een concept ontwikkeld met twee 
partners: Vrienden van Reinier en War 
Child. Beide organisaties zetten zich in 
voor betere leefomstandigheden voor 
kinderen. Vitesse Delft steunt hen door de 
logo’s op de shirts en financiële of andere 
bijdragen.  
 
U kunt participeren in dit sponsorconcept 
door een extra bijdrage naast uw 
sponsorschap of lidmaatschap van de 
businessclub. U helpt daarmee de club en 
haar partners.  
 
Wij zorgen voor acties rond het concept 
en voor de PR. Natuurlijk ontvangt u 
uitnodigingen voor alle evenementen in 
dit kader. 


