
 

 

Onderwerp: Sponsoring Beek Vooruit 

 

Beste mevrouw, heer,  

Beek Vooruit is een actieve voetbalvereniging in Prinsenbeek. De jeugd neemt een belangrijke plaats in binnen de 
vereniging. De belangstelling van de Prinsenbeekse jeugd is groot. Door het jeugdig enthousiasme zijn ook veel ouders 
betrokken bij Beek Vooruit, bijvoorbeeld als leider of vrijwilliger. Maar ook de senioren zijn erg actief bij de vereniging 
betrokken. Dit geeft eens te meer aan hoe belangrijk en diep Beek Vooruit geworteld is in de Prinsenbeekse 
gemeenschap. In het sociale en zeer actieve dorp Prinsenbeek is Beek Vooruit een grote en belangrijke vereniging. 

Namens de Stichting Sponsoring Beek Vooruit (SSB) willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om uw bedrijf 
actief te promoten op en rond een van onze velden.  

Sinds kort is het complex aan de Heikantsestraat flink vernieuwd. Met een fantastisch nieuw hoofdveld kunnen wij u 
een mooi plaatsje aanbieden om te sponsoren in de vorm van een sponsorbord. Maar er zijn ook andere mogelijkheden 
om te sponsoren, op bijvoorbeeld een van onze andere velden.   

Wij hebben voor u onder aan deze brief al een aantal vormen van sponsoring op een rijtje gezet.   

De SSB is continu bezig nieuwe sponsormogelijkheden te onderzoeken. En in contact te komen met nieuwe sponsors 
die Beek Vooruit willen sponsoren.  

Als u interesse heeft in een van onze vormen van sponsoring, stuurt u dan een email naar ssb@beekvooruit.nl   
Dan nemen wij contact met u op.  

Wij hopen graag van u te horen. 

Sportieve groet, 
Namens de Stichting Sponsoring Beek Vooruit, 

Henny Boot 

Voorzitter SSB 
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Sponsormogelijkheden 

A. Hoofdsponsor  
De algemene hoofdsponsor van de vereniging is het gezicht van de vereniging op het gebied van sponsoring. De naam 
van de hoofdsponsor is prominent aanwezig op allerlei verenigingsuitingen zoals uiteraard op het tenue van het 1e 
elftal. Vele mogelijkheden worden geboden om u als hoofdsponsor van onze vereniging te profileren. 

 

 

 

 

B. Veldsponsor 
Wij bieden een sponsor de mogelijkheid om zich te verbinden als sponsor van één van onze velden. Hiermee kunt u zich 
optimaal profileren rond het gekozen veld.  

Beek Vooruit beschikt naast het kunstgrasveld ook over een hoofdwedstrijdveld, een normaal wedstrijdveld, een groot 
trainingsveld en een klein trainingsveld welke wordt benut door de selectie en voor de wedstrijden van onze kleinsten 
pupillen. Wij willen graag met u samen deze optie bespreken en optimaal benutten.   

  



 

C. Reclamebordsponsor 
Met deze vorm van sponsoring kunt u een of meerdere reclameborden rond een veld of gebouw inzetten om uw 
bedrijf te promoten. Wij bieden hierbij de volgende opties aan: 

Bord/banner Afmeting bord 

 
Hoofdveld: groot bord aan lange zijde         Afmeting 122 * 305 cm  

 

 

Hoofdveld: Hoofdveld: normaal bord aan lange zijde afmeting 61 * 250 cm 

 

 

Hoofdveld: normaal bord aan lange zijde naar de kantine  gericht   afmeting 61 * 250 cm 

                 

 
 
  



 

Hoofdveld: normaal bord aan de korte zijde Afmeting: 61 * 250 cm 

 

 
 
 
 
 
Overige velden: bord aan alle zijden Afmeting 61 * 250 cm 

 

 
 

 
  



 

Hoofdveld: banner aan de korte zijden Afmeting (300 * 100 cm) 

  

 
 
 
 
 
 



 

E. Websitesponsor 
 
Communicatie is bijzonder belangrijk binnen onze vereniging. Het belangrijkste communicatiemiddel  
met onze leden en bezoekers is onze eigen website. Alles wat Beek Vooruit communiceert staat  
op deze overzichtelijke website, zoals programma’s, uitslagen en al het overige laatste nieuws. 
 
De best bezochte pagina’s zijn: 

• Wedstrijden 

• Uitslagen 

• Afgelastingen (zeker in twijfelachtige weerssituaties stijgt het aantal bezoeken explosief) 

• Bekendmaking teamindeling 
 
Daarnaast valt op dat bij bijzondere situaties ook het aantal bezoekers sterk stijgt. Denk bijvoorbeeld  
aan een toernooi of de wedstrijd Beek Vooruit-NAC. 
Als website sponsor bent u prominent zichtbaar op de site. In de speciale logobalk aan de rechterzijde  
van de website wordt uw logo geplaatst. Deze logo-balk is altijd zichtbaar, ongeacht welke pagina  
bezocht wordt.  
 

 

F. Standenbordsponsor 

In de kantine zijn de standenborden prominent zichtbaar. Hier wordt veel op gekeken,  
ook door onze gasten (de uitspelende vereniging).  
U kunt uw bedrijf promoten op een van deze standenborden. 

  



 

H. Bord bij ingang van de kantine 

Bij de ingang van de kantine worden de reclamebord sponsoren duidelijk zichtbaar gepresenteerd. Als u 
alleen van dit bord bij de ingang gebruikt wilt maken, dan is deze optie natuurlijk ook aanwezig.  

 

  
Als u een reclamebord sponsort krijgt u automatisch: 

1. Naamsvermelding op het sponsorbord bij de ingang van de kantine 
2. Naamsvermelding op de website 
3. Naamsvermelding op de lichtkrant op het hoofdveld tijdens de wedstrijden 

 

 

 

 


