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Woord van de voorzitter  
 
 
 
 

De v.v. Kruiningen bestaat inmiddels meer dan 75 jaar. Door de jaren heen heeft de 

vereniging zich ontwikkeld tot een levendige, gezellige club waar iedereen zich op 
zijn gemak voelt.  
 

Met een uitgebreid team van enthousiastelingen doen wij ieder jaar ons uiterste best 
om onze leden de juiste randvoorwaarden te bieden voor een gezellig, sportief en 
hopelijk succesvol voetbalseizoen.  
 

Onze senioren, onze jeugd en niet te vergeten onze dames zijn afdelingen waarop 
wij trots zijn. In het bijzonder de laatste groep is de laatste jaren sterk in ontwikkeling 
en heeft inmiddels ook een opmerkelijke aantrekkingskracht gekregen buiten het 
eigen dorp. De entourage, de activiteiten en de begeleiding rondom het voetbal 
dragen daar zeker toe bij.  
   
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een grote groep van vrijwilligers, maar ook 
zeker door de financiële steun van onze sponsors.  
 

Om op een structurele en professionele manier de contacten te onderhouden met 
onze sponsors, hebben wij een sponsorcommissie in het leven geroepen. In deze 
brochure treft u een compleet overzicht van de sponsormogelijkheden die de 
vereniging biedt. 
 

Uw steun is van harte welkom. Neemt u de brochure op het gemak door. Ik ben 
ervan overtuigd dat u iets kunt vinden dat binnen uw sponsormogelijkheden past.  
 
 
 
 
 

Jaap van Langevelde  
 
Voorzitter v.v. Kruiningen 

 
 
 
 
 
  



THE PERFECT 

     

MATCH 
 
 

 

Sponsoring in het amateurvoetbal is een wijd verbreid fenomeen. En dat is niet 

zonder reden. Het is niet alleen een kwestie van goedgeefsheid van al die vele 
tienduizenden bedrijven. Sponsoring is een aantrekkelijke deal voor beide partijen. 
Mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. 
 

Een voorwaarde is dat de vereniging een goede organisatie kent, in de vorm van 
een actief vrijwilligerskader. Een andere voorwaarde is dat beide partijen oog 
hebben voor elkaars belangen. Dan ontstaat een aantrekkelijke match tussen club 
en sponsor, waarbij beide partijen winnen. 
 

Bij v.v. Kruiningen wordt aan die voorwaarden voldaan. De club beschikt over een 
schitterende accommodatie op sportpark de Kruse Mat. De v.v. Kruiningen heeft 
een grote jeugdafdeling (150 leden), wat voor sponsors extra interessant is, omdat 
jeugdvoetbal minimaal twee keer zoveel mensen op de been brengt als 
seniorenvoetbal. En dus twee keer zoveel mensen in contact brengt met de 
reclame-uitingen van de sponsors. Denk maar aan al die ouders die op zaterdag 
langs de velden staan. 
 

Verder beschikt de v.v. Kruiningen over een goed georganiseerd en groot 
vrijwilligerskader: bijna 50 mensen op een totaal bestand van meer dan 250 leden 
zorgen voor het dagelijks reilen en zeilen. Dit geeft de vereniging een zeer actief 
karakter en houdt tevens de kosten binnen de perken.  
 

Voor de activiteiten en de entourage van de vereniging zijn desalniettemin de 
sponsors een onmisbare schakel. Zij brengen de vereniging in de gelegenheid om 
net dat stukje meer te bieden rondom en in het veld dat er voor zorgt dat de v.v 
Kruiningen met recht een levendige en aantrekkelijke vereniging genoemd mag 
worden.  
  
In deze brochure geven we u een overzicht van de vereniging en de 
sponsormogelijkheden. Wij hopen binnenkort ook met u eens van gedachten te 
kunnen wisselen. Zeker weten dat we een aantrekkelijke match kunnen vinden 
tussen uw en onze belangen. 

 
 

De Sponsorcommissie 
 

  



De Vereniging 
 

De v.v. Kruiningen is opgericht in 1944. Tot op de dag van vandaag is Kruiningen 

een echte amateurvereniging. Bij Kruiningen gaan we ervan uit dat ieder lid de 
gelegenheid moet hebben met zoveel mogelijk plezier te kunnen voetballen op zijn 
eigen niveau.  
Spelers worden niet betaald en clubbinding staat hoog in het vaandel. Daarnaast 
geeft de vereniging uitgebreid invulling aan de sociale functie voor haar leden, onder 
meer door naast het voetbal verschillende activiteiten te organiseren in de sfeervolle 
ambiance van het clubhuis.  

 

De Kruse Mat   
 

Na het vertrek van het sportcomplex in 

Hansweert Oost in 1979 is er op 
Kruiningen een schitterende accommoda-
tie verrezen onder de naam “De Kruse 
Mat”. Een complex met ruime kantine, 4 
kleedkamers, een grote schuur voor 
opslag en onderhoud van materialen en 
aan het hoofdveld een tribune met 100 
zitplaatsen. Een prachtige entourage voor 
een sportieve prestatie. 
 

         

Kwaliteit 
 

Er wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit op vele vlakken zoals de 

accommodatie, de materialen, en uiteraard de jeugdopleiding.  
Deze jeugdopleiding wordt vormgegeven door een uitgebalanceerd team van 
jeugdtrainers, met ondersteuning van een jeugdcoördinator. 

 



   

Het eerste 
 

Het eerste elftal speelt in  de 4e klasse van het zaterdagvoetbal KNVB.  

 

Meisjes/Dames 
 

Zeker een belangrijke sportieve tak binnen de vereniging vormen onze dames 

elftallen. Door de combinatie van de gezellige sfeer en het enthousiasme van deze 
meiden is er inmiddels zelfs sprake van regionale aantrekkingskracht en melden 
steeds meer meisjes of dames vanuit andere dorpen zich bij de vereniging aan. 

 



  

Overzicht sponsormogelijkheden 
 

De v.v. Kruiningen biedt sponsors diverse mogelijkheden om hun naam of 

reclameboodschap onder de aandacht te brengen van spelers, ouders, bezoekers,  
pers en andere betrokkenen. Dit gebeurt zowel thuis op de De Kruse Mat als tijdens 
uitwedstrijden.  
 

Hierop volgend zetten we de sponsormogelijkheden graag voor u op een rij. Behalve 
individuele sponsormogelijkheden zijn er een drietal pakketten samengesteld, waar 
tegen een interessant tarief meerdere sponsoruitingen worden samengevoegd.  

 
Hoofdsponsor 
 

De vereniging kent uiteraard een hoofdsponsor. Het hoofdsponsorcontract is in 

principe geen vaststaand pakket, maar wordt in onderling overleg vastgesteld. De 
hoofdsponsor is in ieder geval de shirtsponsor van het eerste elftal en krijgt zeer 
ruime mogelijkheden om zijn bedrijfsnaam onder de aandacht te brengen. 

 
Kledingsponsoring 
 

Tenues voor de elftallen bestaan uit een keepershirt, 15 voetbalshirts, broeken en 

sokken. Voor onze jeugdzeventallen bestaat een tenue uit een keepershirt en 9 
voetbalshirts.  
Het tenue zal “teamvast” zijn en minimaal 3 jaar gedragen worden.  
Kleding is en blijft eigendom van de v.v. Kruiningen. Naast de kosten van het tenue in 
het eerste jaar, wordt van de sponsor voor het tweede en derde jaar een bijdrage 
verlangd.  
 

Bijdrage kleding tweede en derde jaar: 
 

Senioren  Volledig tenue  € 100, - 
Jeugd   Volledig tenue  € 100, - 
Jeugd   Alleen shirts   €   50, - 
7-tal   Alleen shirts   €   50, - 
  
Bedragen per seizoen 

 
Uiteraard bestaat er naast het sponsoren van tenues ook de mogelijkheid tot het 
sponsoren van trainingspakken, sporttassen, warming-up shirts etc.. Neemt u voor 
indicatieve tarieven svp contact op met de sponsorcommissie.     



  
Reclameborden 

 
 
Voor reclameborden geldt 

dat de productiekosten van 
het bord voor rekening zijn 
van de sponsor. 
 
Borden worden gemaakt in 
opdracht van de sponsor bij 
een door hen gekozen 
leverancier. Indien gewenst 
kan de vereniging ook een 
aantal leveranciers aan-
dragen. 

 
 

 
Specificaties bord: 
 

Afmetingen: 2500 x 600mm 
Materiaal    : Trespa, dikte 8mm 
Onderhoud : Uitgevoerd door vrijwilligers v.v. Kruiningen 
 

Het bord wordt eigendom van de v.v. Kruiningen. Reclameborden worden voor een 
periode van 3 seizoenen gehuurd met de mogelijkheid van verlenging. 
 

Tarieven reclameborden: 
 
    Eenzijdig  Dubbelzijdig  
Hoofdveld      € 70,-     € 100, - 
Tribune    € 100,-   nvt 
Kassa  € 100,-        nvt 
 
Bedragen per seizoen 

 
Sociale Media 
 
 

 
 € 60,= per jaar  Facebook, website, insta, twitter 
 
 
Bedragen per seizoen 

 



  
Wedstrijdbal 
  

De naam van de sponsor komt in het programmablad te staan van die 

dag en zal worden omgeroepen voor aanvang van de betreffende 
wedstrijd. 
Op de wedstrijddag zal tevens in de beamerpresentatie in het clubhuis de 
bedrijfsnaam of het bedrijfslogo worden geïntegreerd. Alle wedstrijdballen worden bij 
aanvang van het seizoen in het clubhuis opgehangen. Daarbij wordt uiteraard de 
naam van de sponsor vermeld. 
 

 
Kosten: € 75,- per seizoen 
    
 

 
 
Club van 45 
 

Iedereen (lid, vrijwilliger, supporter, ouder, kennis, dorpsgenoot, kortom allen die de 

v.v Kruiningen een warm hart toedraagt) kan zich aanmelden voor de club van 45. De 
kosten zijn € 45 per jaar.  
Leden van deze club krijgen een vermelding via een naamplaatje op het bord van de 
club van 45 dat hangt in de kantine en ontvangen daarnaast een uitnodiging voor de 
jaarlijkse sponsoravond,  
 

Kosten: €45,= per seizoen 

 
Stille sponsor 
 

Voor diegenen die geen prijs stellen op naamsbekendheid rondom de sponsoring is 

het uiteraard ook mogelijk de club te steunen als stille sponsor.  

 
 
 

  

Pakketten 
 

Uit voorgaande individuele mogelijkheden zijn de volgende drie pakketten 

samengesteld waarin een extra kostenvoordeel wordt geboden. 



 
Pakket 1: “Around the match” 

 
 Reclamebord dubbelzijdig langs het hoofdveld 
 Wedstrijdbal 
 Advertentie website ¼ pagina  
 Pakket korting 5% 

 
Pakket 2: “Dress to match” 

 
 Elftal tenue  
 Reclamebord dubbelzijdig langs het hoofdveld 
 Advertentie website GRATIS 

 
Pakket 3: “Media match” 
  

 Advertentie website 
 Advertentie sociale media 
 Banner op schermen Kantine wedstrijddag GRATIS 

 



  

Persoonlijke wensen 
 

De v.v Kruiningen probeert er alles aan te doen om de 

sponsormogelijkheden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bij het tot stand komen 
van de sponsoring zullen wij altijd trachten zo veel mogelijk rekening te houden met 
de persoonlijke wensen van de sponsor.  

 

Sponsoravond 
 

Eén maal per jaar, voor aanvang van ieder voetbalseizoen, zal er een sponsoravond 

worden georganiseerd. Onder het genot van een hapje en een drankje willen wij onze 
sponsors graag vertellen hoe het sponsorbudget wordt besteed. Daarnaast is dit 
natuurlijk ook een ideale gelegenheid om op een informele manier contacten te leggen 
met medesponsors.  

 

Nuttige informatie 
 

 De v.v Kruiningen heeft op dit moment 260 leden. Dit aantal groeit nog 
steeds. 

 Het ledenbestand bestaat uit ongeveer 75 senioren, 150 junioren en 35 niet-
spelende leden. 

 De Senioren zijn opgedeeld in 4 elftallen, het 1e elftal speelt in de zaterdag 
4e klasse. 

 De jeugd is verdeeld over 11 teams, de jeugdteams spelen regionaal 
 De vereniging beschikt over drie meisjesteam 
 De vereniging heeft een website, www.vvkruiningen.nl en een 
facebookpagina www.facebook.com/vvkruiningen. 

 Gevoetbald wordt er op het Sportpark “De Kruse Mat” 
 

Blauwhoefseweg 1 
4416 RC Kruiningen 
tel. 0113-383138 
e-mail  : bestuur@vvkruiningen.nl 

website: www.vvkruiningen.nl 

  

http://www.vvkruiningen.nl/


  

Heeft u interesse om sponsor te 

worden of wilt u meer weten? 
 

Met onderstaande mensen uit de sponsorcommissie kunt u contact 

opnemen als u zich aan wilt melden als sponsor of als u meer wilt weten over de 
verschillende sponsormogelijkheden.  
 
 

Jaap van Langevelde  Gertjan Poley   
 0113-381395   Tel: 0113-381433 
 06-20444179   Tel: 06-13902849  
 
  
 
Armand Dek 
Tel: 06-82290902 
 

 
U kunt natuurlijk ook in het weekend of donderdagavond onze kantine bezoeken en 
één van deze bovenstaande personen persoonlijk aanspreken of via ons speciale  
e-mail adres bestuur@vvkruiningen.nl. 
 
 
 

 
 


