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Een vereniging met ambitie kan niet zonder zijn sponsoren!
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VOORWOORD

‘ Een vereniging met ambitie kan niet 
zonder zijn sponsoren ’

KVZ is met haar 500 leden één van de grootste korf-
balverenigingen in Nederland. Van de in totaal 28 teams 
hebben we 21 jeugdteams. Deze teams worden jaarlijks 
ingedeeld op een voor hen passend niveau. Wij bieden 
wedstrijd- en breedtekorfbal aan en kennen verder nog 
midweekkorfbal, G-korfbal en hebben een actieve Kan-
goeroeclub voor de allerjongsten. De vereniging wil de 

aankomende jaren alles op alles zetten om met haar wedstrijdteams een stap in  
de richting van de hoogste regionen op korfbal gebied in Nederland te realiseren.
Sinds 2004 is KVZ de trotse bezitter van een prachtige sportaccommodatie op 
Sportpark Zuidveen. De vereniging heeft hier -naast een gezellige kantine- de be-
schikking over onder meer drie kunstgrasvelden, ruimte voor het uitleggen van vier 
korfbalvelden op natuurgras en een grote buitenspeelruimte voor de jeugd. Tevens 
is er ruimte vrijgehouden voor de eventuele aanleg van een eigen sporthal in de 
toekomst. In de zomer van 2016 wordt er een Olympisch Beachcourt gerealiseerd.
Korfbal is DE familiesport bij uitstek. Het is de enige gemengde teamsport ter 
wereld waarbij mannen en vrouwen een volledig gelijkwaardige rol hebben.  
Onderling respect en acceptatie staat bij korfbal dan ook hoog in het vaan-
del. Mede door de bijzondere kenmerken van korfbal neemt KVZ in Zutphen/
Warnsveld een belangrijke maatschappelijke positie in. 

De organisatie van een korfbalvereniging vertoont steeds meer gelijkenissen 
met het leiding geven aan een bedrijf en vraagt daarom om een meer zakelijke 
benadering. Naast contributies en de kantine-exploitatie dragen sponsoren zorg 
voor een groot deel van de inkomsten van de club. Dit betekent dat een sponsor 
een essentiële positie binnen de club inneemt. Sponsoren zijn nodig, willen we als 
vereniging onze maatschappelijke rol op een goede wijze blijven vervullen.
In deze nieuwe brochure die voor u ligt vindt u alle mogelijkheden van sponso-
ring die er binnen onze vereniging zijn. Natuurlijk staat KVZ altijd open voor een 
op maat gemaakte vorm van sponsoring.
Wij hopen u als sponsor bij KVZ te mogen begroeten! 

Henk Jan Milius
Voorzitter



Hoofdsponsor
• 6 meter reclamebord langs het hoofdveld 

op een prominente plaats
• Reclame op “de korf “ op het dak van het 

clubhuis
• Reclamebord tijdens de zaalcompetitie bij 

thuiswedstrijden in de Hanzehal langs het 
speelveld

• Shirtreclame en kledingpakket reclame  
voor het 1e selectie team en begeleiders

• Bedrijfslogo op de website en link naar 
website van de sponsor

• Reclame op de tv schermen in de kantine
• KVZ sponsorpas voor 2 personen voor 

bezoek aan alle thuiswedstrijden
• Toegang tot alle evenementen
• Lidmaatschap van de businessclub 
• Heeft u andere ideëen? Daar komen we 

samen uit 

Bordsponsoring
• Reclamebord langs het hoofdveld   
 3 meter € 175,00 p. j.
 6 meter € 300,00 p. j.
• Reclamebord op prominente plaats
 3 meter € 300,00 p. j.
 6 meter € 600,00 p. j.

4



Teamsponsor
• Shirtreclame, trainingspakken en sport- 

tassen voor het hele team en begeleiders
• Bedrijfslogo op de website en link naar 

website van de sponsor
• Reclame op de tv schermen in de kantine
• KVZ sponsorpas voor 2 personen voor 

bezoek aan alle thuiswedstrijden in de  
Hanzehal

• € 350,00 p.j. excl. kosten kleding

Overige sponsoring
• Lidmaatschap businessclub € 350,00 p. j.
• Bedrijfslogo op tv scherm en website met 

een link naar de sponsor €100,00 p. j.
• Wedstrijdbal sponsor € 50,00
• Vrienden van KVZ € 50,00 p. j.
• Naamsverbinding aan KVZ
• Sponsoring in natura

• Een contractperiode bedraagt 3 jaar
• Alle genoemde prijzen zijn per jaar en 

excl. 21% BTW
• Eenmalige opmaak van reclamebord
• Voor alle andere sponsorideeën staan  

wij open

Voor informatie kunt u terecht bij leden 
van de KVZ sponsorcommissie (deze vindt 
u op de achterzijde van deze brochure)
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Wat doen wij terug voor onze sponsoren

Natuurlijk zijn wij erg blij met onze sponsoren. 
Wij doen er alles aan om uw firmanaam positief naar buiten te brengen. 

Wat mag u van ons verwachten?

• Bij aanschaf van goederen of diensten kijken wij eerst binnen onze  
sponsoren of we daar terecht kunnen, “koop bij onze sponsoren”! 

• Uw logo zal zo veel mogelijk worden getoond op onze media (twitter, face-
book en onze website), tv schermen, kleding en langs het veld.

• U ontvangt voor elke activiteit die wij organiseren een uitnodiging, zodat  
u ook contacten kunt leggen met collega ondernemers.
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De Businessclub

De businessclub is een zelfstandige club die als doelstelling heeft het 
financieel ondersteunen van de korfbalvereniging KVZ.

Door u aan te sluiten bij de businessclub ondersteunt u niet alleen de 
vereniging financieel, u biedt zichzelf ook een mooie gelegenheid om mede 
ondernemers te ontmoeten tijdens één van de bijeenkomsten die wij 
organiseren. 

Uiteraard ontvangt u van ons een pas waarmee u gratis toegang heeft tot alle 
thuiswedstrijden in de Hanzehal. Tijdens het veldseizoen bent u natuurlijk ook 
van harte welkom als het 1e team zijn thuiswedstrijden speelt.
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Voor meer info hierover kunt u 
zich melden bij een van de 
sponsorcommissieleden. O
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Sponsorcommissie

Peter Meerdink

Patrick van DongerenRimme ter Horst Roelof Rispens

Gert Jan Schutte Guy Severein André Jeanmaire

Sportcomplex Zuidveen 
Laan naar Eme 103
7204 LZ Zutphen
Tel: 0575 516180

Sponsorcommissie@kvz2000.nl


