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Voorwoord
Volleybal vormt als ultieme teamsport een interessante exposuremogelijkheid voor het bedrijfsleven.
Ook het profiel van de volleyballer en de kenmerken van onze sport bieden prachtige marketing- en
communicatiekansen.
Volleybal. Het woord klinkt als het spel zelf; soepel, lenig, afgerond. Geen scherpe kantjes, geen
dubbele bodem. Volleybal staat open voor iedereen en is bekend bij iedereen. Bekend van de wijd
gespreide armen van Joop Alberda in 1996 na de Olympische finale tot de recente successen van de
Nederlandse volleybaldames.
Volleybalvereniging Civitas Venlo wil meer mensen laten genieten van deze sport. Van de sportieve,
maar ook van de sociale en maatschappelijke waarden. Om dat doel te bereiken hebben we de
commerciële en marketingwaarde van de volleybalsport en van Volleybalvereniging Civitas Venlo in
het bijzonder onderzocht.
Nog meer dan diverse veldsporten heeft volleybal een zeer sympathieke uitstraling en daarom
een ideale mogelijkheid om hier zakelijk op mee te liften. Door het financieel ondersteunen van
Volleybalvereniging Civitas Venlo, kunnen circa 400 junioren, senioren, recreanten en veteranen
deze prachtige sport beoefenen. Aansluitend is het ook mogelijk om sociale activiteiten aan te bieden
waaraan uw bedrijfsnaam gekoppeld kan worden.
Wij nodigen u van harte uit om deze commerciële mogelijkheden in bijgaande pagina’s door te
nemen. Graag nemen wij daarna hierover contact met u op.
We zien er naar uit u te verwelkomen bij onze vereniging.

Bestuur Volleybalvereniging Civitas Venlo
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Onze doelen
Volleybalvereniging Civitas Venlo is een gezonde vereniging met ruim 400 leden in de categorieën
junioren, senioren, recreanten en veteranen. Al deze leden betalen hun jaarlijkse contributie waarmee
we onze verplichtingen zoals zaalhuur, energiekosten, e.d. kunnen voldoen.
Graag bieden wij onze leden meer dan alleen de noodzakelijke randvoorwaarden. Commerciële
gelden zullen wij uitsluitend aanwenden voor additionele zaken ten behoeve van de leden.
Wij denken hierbij aan:
•

Aanvullende trainingsmaterialen om meer dan standaard faciliteiten te bieden,

•

Opleiding volleybal trainers- en kaderleden,

•

Sociale activiteiten voor alle leden zoals een Sinterklaas activiteit, seizoensafsluitingsfeest,
enz…..

•

Ledenwerfactie

•

Jaarlijkse jeugdkamp

•

Gezonde kantine

•

Organisatie van toernooien

•

Bedankavond voor de vele vrijwilligers

•

Fit door bewegen

•

Volleybal clinics

•

Sponsoractiviteiten

Daarnaast bieden wij regio Venlo een prachtig sportief evenement namelijk het Civitas Beachtoernooi
waar wij een activiteit bieden voor en door leden van Volleybalvereniging Civitas Venlo maar ook een
platform creëren voor zakelijke ontmoetingen in de vorm van business events.
Graag spreken wij samen met u de diverse mogelijkheden door.
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Civitas Business Club
Volleybalclub Civitas kan sponsoren mogelijkheden bieden meer kans op succes te hebben.
De club kan een uniek promotioneel instrument zijn. De club kan vaak als promoter worden
ingezet. Uiteraard door de nieuwsbrief en de website, maar ook door evenementen.
De basis van alle commerciële activiteiten begint als sponsor van Volleybalvereniging Civitas
Venlo. Zowel opzet als sponsorbedrag zijn zo aantrekkelijk mogelijk waardoor Civitas voor iedere
onderneming zakelijk toegankelijk is.

Sponsor Volleybalvereniging Civitas Venlo						€100,00
•

Naamsvermelding op de beeldkrant in de Civitas Kantine

•

Naamsvermelding op de website www.civitasvenlo.nl

•

Bedrijfspresentatie in digitale nieuwsbrief

•

Ontvangst van de Civitas digitale nieuwsbrief

Naast het standaard sponsorschap van Volleybalvereniging Civitas Venlo is het mogelijk om middels
onderstaande manieren het sportieve met het zakelijke te combineren. Civitas zal een actieve rol
spelen in Business-to-Business kontakten middels directe communicatie en diverse activiteiten. Ook uw
eigen wensen kunnen hierin vervuld worden.

Sponsor B-to-B Volleybalvereniging Civitas Venlo					
•

Naamsvermelding op de beeldkrant in de Civitas Kantine

•

Naamsvermelding op de website www.civitasvenlo.nl

•

Bedrijfspresentatie in digitale nieuwsbrief

•

Jaarlijks evenement voor sponsoren t.b.v. B2B contacten

•

Samen bijwonen van een topvolleybal wedstrijd
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€ €250,00

Civitas Media Club
Indien naamsbekendheid voor uw onderneming belangrijk is, of wilt u hier actief mee communiceren,
dan is één van onderstaande opties een uitermate geschikte wijze. Uw bedrijfsnaam brengen wij op
een subtiele maar onuitwisbare wijze in beeld, hierdoor bewerkstelligen wij een onuitwisbare indruk
van uw merk en/of bedrijf.

Reclamebord TRIBUNE A Volleybalvereniging Civitas Venlo				

€150,00

•

Het reclamebord hangt aan de muur van de sporthal, zichtbaar vanaf de reguliere
toeschouwers tribune. Het reclamebord is uitgevoerd als spandoek met de afmeting 180 x
120 cm.

•

Reclamebord TRIBUNE is permanent zichtbaar in de hal, ook tijdens sportlessen van Den
Hulster, CIOS Venlo en bij alle andere sportactiviteiten zoals judo, badminton, e.d.

Reclamebord TRIBUNE B Volleybalvereniging Civitas Venlo				

€200,00

•

Het reclamebord hangt aan de muur van de sporthal, zichtbaar vanaf de reguliere
toeschouwers tribune. Het reclamebord is uitgevoerd als spandoek met de afmeting 400 x
120 cm.

•

Reclamebord TRIBUNE is permanent zichtbaar in de hal, ook tijdens sportlessen van Den
Hulster, CIOS Venlo en bij alle andere sportactiviteiten zoals judo, badminton, e.d.

Reclamebord SCHEIDSRECHTER Volleybalvereniging Civitas Venlo			

€200,00

•

Het reclamebord is bevestigd aan de scheidsrechter trap, zichtbaar vanaf de reguliere
toeschouwers tribune. Het reclamebord is uitgevoerd middels plaatmateriaal.

•

Reclamebord SCHEIDSRECHTER is een tijdelijke, echter prominente, reclame-uiting bij
alle reguliere competitie-, beker en oefenwedstrijden (uitgezonderd CMV).

Reclamebord SPEELVELD Volleybalvereniging Civitas Venlo				

€250,00

•

Het reclamebord is gesitueerd aan de overzijde van de lengte van het veld, zichtbaar vanaf
de reguliere toeschouwers tribune. Het reclamebord is uitgevoerd middels plaatmateriaal.

•

Reclamebord SPEELVELD is een tijdelijk, echter prominente, reclame-uiting bij alle
reguliere competitie-, beker en oefenwedstrijden (inclusief CMV).\

Bedragen zijn exclusief ontwerp-, materiaal-, fabricage- en plaatsingskosten.
Uitvoering reclamebord wordt verzorgd door Civitas
Civitas Business Club leden ontvangen een korting van €75,00
Reclamebord adverteerders worden doorgeplaatst naar de website www.civitasvenlo.nl
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Civitas Partner Club
Als lid van de Partner Club van Volleybalvereniging Civitas Venlo maak je optimaal gebruik van de
geboden mogelijkheden t.b.v. B-to-B faciliteiten & bedrijfsnaam communicatie. Onderstaande
mogelijkheden zijn voor alle teams beschikbaar.

Partner Civitas INLOOPSHIRT							€ €100,00
Partner Civitas SPORTTAS

							€ €100,00

Partner Civitas SWEATER

							€ €150,00

Partner Civitas TRAININGSPAK							€ €200,00
Bovenstaande mogelijkheden zijn:
•

Exclusief voor leden van de Civitas Business Club.

•

Mogelijk voor ieder individueel team (altijd in overleg met teamsponsor)

•

Materialen worden door de partner beschikbaar gesteld, indien voorzien van Civitas logo
worden deze door Volleybalvereniging Civitas Venlo behouden.

•

Voor max. 12 personen, bedragen zijn per team.

•

Aanschaf in overleg en na goedkeuring van Civitas

Partner Civitas KANTINE								€€ €1.000,00
•

Als Partner Civitas KANTINE is het mogelijk om als naamgever van de kantine in Sporthal
Ruben Kogeldans te fungeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: “UWNAAM Sport Kantine” of
“UWNAAM Business Lounge”.

•

Inclusief lidmaatschap Sponsor B-to-B (PLUS).

Partner Civitas TEAM SPONSORING
•

Exclusief voor leden van de Civitas Business Club

•

Mogelijk voor: Heren 1, Dames 1, Senioren, Jeugd, Recreanten & CMV

•

Pakketinhoud afhankelijk van competitie, duur, invulling, e.d.
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Civitas Vrienden Club
Volleybalvereniging Civitas Venlo heeft een grote groep van particulieren die graag op hun eigen
financiële wijze het volleybal in Venlo en Civitas willen ondersteunen.
Dit kan op de volgende wijze:

Vriend van Civitas									€ €50,00
•

In de Civitas kantine is een duidelijk bord met hierop alle vrienden van Volleybalvereniging
Civitas Venlo

•

Vrienden van Civitas is niet voor zakelijke doeleinden.

Alle genoemde bedragen zijn per jaar of seizoen en vrijgesteld van B.T.W.
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Civitas Beachtoernooi 2018
Vollleybalvereniging Civitas Venlo viert dit jaar een jubileum. Het is de een-en-twintigste (21-ste) keer
dat dit evenement georganiseerd wordt. Wat ooit begon op de parkeerplaats van Seacon Stadion De
Koel zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de locatie sportpark “Vrijenbroek” en wel van maandag18
juni t/m donderdag 28 juni.
Het Civitas Beachtoernooi heeft een meerdaagse opzet, waarin vooral op basis van gezelligheid en
verschillende niveaus wordt gespeeld. De populariteit van ons beachvolleybal-evenement mag blijken
uit de groei: van 76 teams (300 sporters) in 1998 naar 350 a 400 teams (2000 sporters) in de
laatste jaren.
Naast het sporten wordt er uiteraard ook dit jaar weer ruimschoots gezorgd voor vermaak voor groot
en klein en zal ook de broodnodige verzorging van de inwendige mens weer volop aanwezig zijn.
Om hiervoor een zo breed mogelijk financieel draagvlak te creëren, hebben wij sympathieke
sponsorpakketten samengesteld onder het motto “voor elk wat wils”. Gezien de aandacht die de media
besteden aan dit evenement (social media, maar waar mogelijk ook dag- en weekbladen en lokale
radio en televisie) en het verwachte aantal bezoekers, is dit een uitstekende gelegenheid om uw bedrijf
te promoten.
Vanzelfsprekend dragen ook wij als organisatie op tal van manieren zorg voor een maximale exposure
van uw bedrijf.
Tenslotte levert u een bijdrage aan de instandhouding van een groot(s) sportevenement in Venlo.
Wij hopen dat wij u enthousiast kunnen maken voor de genoemde mogelijkheden. Binnenkort nemen
wij contact met u op om verdere afspraken te maken.
Wij rekenen op uw steun.

Met vriendelijke groet,

Volleybalvereniging Civitas Venlo
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Commerciële deelname mogelijkheden Civitas
beachtoernooi 2018
Venlose Beachsport Eventsponsor							€3.000,00
•

De gehele periode(3) is uw bedrijfsnaam verbonden aan het Civitas beachtoernooi

•

In alle communicatie is uw bedrijfsnaam verbonden aan het Civitas beachtoernooi

•

In overleg kunnen aan uw organisatie gelieerde teams gratis inschrijven.

•

Inclusief 250 consumptiebonnen

•

Vermelding op internetsite www.beach.civitasvenlo.nl

•

Mogelijkheid tot het inrichten van een bedrijfslounge hoek(2)

•

Mogelijkheid tot het ophangen van twee reclame/promotie banners(2)

•

Leden van Civitas Business Club ontvangen €150,00 korting

Venlose Beachsport Dagsponsor							€2.000,00
•

De gehele dag is uw bedrijfsnaam verbonden aan de Venlose Beachsportdag

•

Uw organisatie maakt de gehele dag gebruik van de Venlose Beach

•

60 tot 90 aan uw organisatie gelieerde teams kunnen deze dag gratis inschrijven.

•

Inclusief 150 consumptiebonnen

•

Vermelding op internetsite www.beach.civitasvenlo.nl

•

Mogelijkheid tot het inrichten van een bedrijfslounge hoek(2)

•

Mogelijkheid tot het ophangen van twee reclame/promotie banners(2)

•

Leden van Civitas Business Club ontvangen €150,00 korting
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Venlose Beachsport Avondsponsor							€1.000,00
•

De gehele avond(3) is uw bedrijfsnaam verbonden aan de Venlose Beachsportdag

•

Uw organisatie maakt de gehele avond(3) gebruik van de Venlose Beach

•

Aan uw organisatie gelieerde teams kunnen deze avond 64 teams gratis inschrijven.

•

Inclusief 100 consumptiebonnen

•

Vermelding op internetsite www.beach.civitasvenlo.nl

•

Mogelijkheid tot het inrichten van een bedrijfslounge hoek (2)

•

Mogelijkheid tot het ophangen van twee reclame/promotie banners (2)

•

Leden van Civitas Business Club ontvangen€150,00 korting

(2)

=

Gedurende het gehele 10-daagse evenement

(3)

=

Uitgezonderd indien deze dag reeds is vastgelegd door een Venlose Beachsport Dagsponsor.
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Commerciële communicatiemogelijkheden
Civitas beachtoernooi 2018
Venlose Beachsport Mediasponsor A							€400,00
•

Mogelijkheid tot het permanent inrichten van een bedrijfslounge hoek

•

Mogelijkheid tot het ophangen van twee reclame/promotie banners

•

Inclusief deelname met één team aan het bedrijven toernooi

•

Leden van Civitas Business Club ontvangen €100,00 korting

•

Vermelding op internetsite www.beach.civitasvenlo.nl

Venlose Beachsport Mediasponsor B							€300,00
•

Mogelijkheid tot het ophangen van twee reclame/promotie banners

•

Inclusief deelname met één team aan het bedrijven toernooi

•

Leden van Civitas Business Club ontvangen €100,00 korting

•

Vermelding op internetsite www.beach.civitasvenlo.nl

Venlose Beachsport Veldsponsor (max. 16)						€200,00
•

De gehele toernooiperiode zal één van de velden uw bedrijfs- of organisatienaam dragen.

•

Bedrijfsnaam en logo vermelding op het terras aan de Veldsponsoren kolom

•

Inclusief deelname met één team aan het bedrijven toernooi

•

Mogelijkheid tot het ophangen van één reclame/promotie banner

•

Vermelding op internetsite www.beach.civitasvenlo.nl

Venlose Beachsport Balsponsor (max. 16)						€100,00
•

De gehele toernooiperiode zal één van de speelballen uw bedrijfs- of organisatienaam
dragen.

•

Bedrijfsnaam en logo vermelding op het terras aan de Balsponsoren kolom

•

Vermelding op internetsite www.beach.civitasvenlo.nl
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Venlose Beachsport Sponsor								€75,00
•

De gehele toernooiperiode zal uw bedrijfs- of organisatienaam & logo vermeld worden op
de sponsorwand

•

Vermelding op internetsite www.beach.civitasvenlo.nl

Venlose Beachsport Online Sponsor							€ 50,00
•

Vermelding op internetsite www.beach.civitasvenlo.nl

Uitvoering reclamebord wordt verzorgd en gecontroleerd door Civitas.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief ontwerp-, materiaal-, fabricage- en plaatsingskosten.
Alle genoemde bedragen zijn van toepassing op de Venlosche Beachsportdagen 2018 en vrijgesteld
van BTW.
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