Hoofdsponsor
Kosten: € 4500,- per jaar*
Inbegrepen
 Wedstrijdtenue eerste elftal, inclusief opdruk
 Reclamebord (280x80cm) langs het
hoofdveld
 Uw logo op onze website www.vvwillem1.nl
 Vermelding in sponsorlijst
‘Hoofdsponsor’ op onze website
 Reclame uiting op de sponsoren - TV in de
kantine tijdens het seizoen
 U of een van uw afgevaardigden zullen voor
en na iedere thuiswedstrijd en ook in de rust,
worden ontvangen in onze bestuurskamer
met koffie, vlaai, diverse drankjes en hapjes.
 U wordt per mail op de hoogte gehouden
van alle activiteiten
 U ontvangt per mail uitnodigingen voor al
onze feestelijke activiteiten
 Gratis entree bij thuis en uitwedstrijden 1e
elftal Willem 1

Steun Willem 1
uw en onze club
Vul het formulier
aan de achterzijde
in en stuur het op !

Kledingsponsor
lagere senioren elftallen

Bordsponsor
Kosten €150,- per jaar*
Inbegrepen
 Reclamebord (280x80cm) langs het
hoofdveld
 Opname in sponsorlijst ‘Bordsponsoren’
op de website
 Naamsvermelding op de sponsoren - TV in
de kantine tijdens het seizoen
 U wordt per mail op de hoogte gehouden
van alle activiteiten
 U ontvangt per mail uitnodigingen voor al
onze feestelijke activiteiten
 Gratis entree bij thuiswedstrijden van 1e elftal
Willem 1

Kosten: € 1000,- per jaar*
Inbegrepen
 Wedstrijdkleding 1 lager elftal, inclusief
opdruk
 Reclamebord (280x80cm) langs het
hoofdveld
 Uw logo op onze website www.vvwillem1.nl
 Vermelding in sponsorlijst
“Kledingsponsoren” op de website
 Reclame uiting op de sponsoren - TV in de
kantine tijdens het seizoen
 U wordt per mail op de hoogte gehouden
van alle activiteiten
 U ontvangt per mail uitnodigingen voor al
onze feestelijke activiteiten
 Gratis entree bij thuiswedstrijden 1e elftal van
Willem 1
(*) Dit betreft een 3 jarig contract.
Eenmalige aanmaakkosten sponsorbord zijn €150,-

Balsponsor
Eenmalige kosten: € 100,- per (thuis)wedstrijd.
Bij een thuiswedstrijd van het eerste elftal van
RKVV Willem 1, zal er met een door uw bedrijf
aangeboden (nieuwe) wedstrijdbal worden
gespeeld.
U of een van uw afgevaardigden zullen bij deze
thuiswedstrijd worden ontvangen in onze
bestuurskamer met koffie, vlaai, diverse drankjes
en hapjes.
Inbegrepen:
 Vermelding in sponsorlijst ‘Balsponsoren’
op de website
 Vermelding op het TV-scherm in de kantine
tijdens het seizoen
 U wordt per mail op de hoogte gehouden
van alle activiteiten

Antwoordformulier

Club van 50

sponsoring RKVV Willem 1

vriend van Willem 1

Bedrijf

Contactpersoon

Adres

PC / woonplaats

Telefoon / mobiel

Emailadres

Kosten: € 50,- per jaar
Inbegrepen
 Opname in onze sponsorlijst “Club van 50 /
vriend van Willem 1” op onze website
 Vermelding op het TV-scherm in de kantine
 U wordt per mail op de hoogte gehouden
van alle activiteiten

Club van 25
steunend lid Willem 1
Kosten: € 25,- per jaar

Kiest voor sponsorpakket

(aankruisen indien van toepassing)
Hoofdsponsor
Kledingsponsor van een lager elftal
Bordsponsor
Balsponsor
Club van 50 “vriend van Willem 1”
Club van 25 “steunend lid Willem 1”
Jeugdsponsor Willem 1

Dit formulier kunt u opsturen naar
RKVV Willem 1, Discusworp 8 6225 XP Maastricht
óf inscannen en mailen naar
roel.schoenmaeckers@home.nl
Wij nemen dan zsm contact met u op.

Contactpersonen sponsoring
Roel Schoenmaeckers
Mattie Dassen
Math Thehu

M. 06-21557857
M. 06-53464968
M. 06-29026138

Inbegrepen
 Opname in onze sponsorlijst “Club van 25 /
steunend lid Willem 1” op onze website

Jeugdsponsor
Kosten: minimaal € 10,- per jaar
Jaarlijks organiseren wij een leuke dag met onze
jeugdleden.
Door uw bijdrage wordt
dit mede mogelijk
gemaakt.
Inbegrepen:
 Opname in onze
sponsorlijst op onze
website als
“Jeugdsponsor”

RKVV Willem 1
RKVV Willem 1 is een vitale Maastrichtse
voetbalvereniging die sinds 1929 in de diverse
klassen van de KNVB competities heeft geacteerd.
Het 1e elftal zal seizoen 2016/2017 in de 4e klasse
zondagamateurs uitkomen.
Oorspronkelijk stamt onze vereniging uit leden
van Wijckerpoort en Witte Vrouwenveld.
Tegenwoordig huist Willem 1 in het Geusseltpark
en de moderne kantine van de ca. 250 leden
tellende vereniging is gelegen in het
Geusseltbadcomplex.
Naast het eerste elftal doen er nog 3 senioren
elftallen, 1 veteranenelftal, 3 jeugdteams en
diverse minipupillen mee aan de diverse
competities.
Ook onder andere voetbalverenigingen RKASV,
MVV (jeugd), Jeu de Boule vereniging JBC en
hockey vereniging MHC spelen op ons
multifunctioneel complex.
RKVV Willem 1 werkt samen met een aantal
partijen zoals Maastricht Sport, Radar, Relim en
SGL aan maatschappelijke projecten.
Zonder sponsoren kan bijna geen vereniging
voortbestaan en wij hopen dan ook dat wij samen
met uw steun een band kunnen opbouwen en
hebben hiervoor een aantal mogelijke keuzes
voor sponsoring en samenwerking in kaart
gebracht.
Graag zouden wij u willen uitnodigen voor een
persoonlijk gesprek om de mogelijkheden door te
nemen.

