Sponsorpakket 1:
Team sponsoring

SPONSORPLAN
SAMENWERKEN
AAN DE TOEKOMST
VAN VOLLEYBAL.
Wat voor elkaar betekenen
Heb je interesse om Volleybal vereniging
Xanthos, op welke manier dan ook, te
ondersteunen? Neem contact op met
bestuur@xanthosvolleybal.nl
Xanthos is een volleybalvereniging die in
2018 haar 50e verjaardag heeft gevierd.
Met ongeveer 130 leden variërend van de
mini’s tot aan senioren teams en de
recreanten hebben we van alles wat.
Sommige teams gaan voor promotie, de
andere voor een borrel na de inspanning.
Een vereniging waar ontspanning, plezier
en fanatisme samen komt.
1 recreanten team | 4 heren teams
2 dames teams | 2 jeugd teams | 2 mini team

De focus ligt op de continue ontwikkeling
van onze jeugd en het blijven stimuleren
van het ‘WIJ gevoel’ van Xanthos.
We doen het met elkaar voor elkaar!
Met sponsors kunnen we onze doelen
realiseren en zorgen voor de juiste
materialen om optimaal te kunnen
presteren.
Graag gaan we in gesprek om te kijken
wat we voor elkaar kunnen betekenen!

U kunt zich als sponsor verbinden aan één van onze
teams en verschijnt uw logo op de shirts van het
betreffende team en op de site. Met onze
teamsponsor sluiten wij een driejarige contract af met
bij voorkeur een investering in kleding in het eerste
contractjaar en jaarlijkse financiële bijdragen in de
jaren daarna. Dat laatste is geen absolute voorwaarde,
maar heeft wel onze voorkeur.
- 3 jaar
- € Teamkleding
- € jaarlijkse financiële bijdrage

Sponsorpakket 2:
reclamebord sponsoring
Als vereniging hebben wij de mogelijkheid om een
reclamebord te plaatsen in Sporthal De Wanmolen.
Tevens zal de bedrijfsnaam op de site vermeld
worden. De borden hangen vol in het zicht van de
tribunes en leveren veel zichtbaarheid op. De borden
zijn 1 x 3 meter; ook deze vorm van sponsoring wordt
in een driejarig contract vastgelegd.
- 3 jaar
- € 500,- per jaar incl. aanschaf reclamebord

Sponsorpakket 3:
Vrienden van Xanthos
Naast de eerder genoemde vormen van sponsoring
bieden we de mogelijkheid om bij de Vrienden van de
Xanthos te horen. Hiervoor vragen wij een bijdrage
van € 100 per seizoen. De status van Vriend van
Xanthos levert een logo-vermelding op onze
website op en daarnaast profiteren van de leuke
activiteiten van de verenging!
- 1 jaar
- € 100,- per jaar

