
Volleybalvereniging	HLB	Van	Daal	/	DS	
(voorheen: Particolare / DS) 

 
 

MEMO : SPONSORCOMMISSIE, 29jan16 
 

De	Prijs	van	Kledingsponsoring	

 
Richtprijzen sponsors voor teamsponsoring (wedstrijdtenue’s voor 1 team): 
 
 Prijs  

Incl. btw 
Rug nummers Duur 

Contr: 
Aantal 
Tenue’s: 

CMV € 495,= Nee 3 jr 6 
Jeugd Jongens  € 795,= Ja, borst en rug 3 jr 10 
Jeugd Meisjes  € 895,= Ja, borst en rug 3 jr 10 
Senioren Heren € 995,= Ja, borst en rug 3 jr 12 
Senioren Dames € 1095,= Ja, borst en rug 3 jr 12 



 
Afspraken: 

• Jeugdteams zijn de teams Jongens A, B, C en Meiden A, B, C 
• Senioren-teams zijn de Heren team t/m H3 en Dames t/m D3. Voor de teams 

Dames 1, Dames 2, Heren 1 en Heren 2 gelden vaak speciale afspraken en 
prijzen, zo heeft de hoofdsponsor altijd zijn logo op D1 en H1.  

 
Omvang van de levering: 

• Voor alle spelers wedstrijdshirts en broeken 
• Eén shirt voor de coach 
• Eén grote luxe Errea sporttas met alle wedstrijdtenue’s 

 
Ontzorgen sponsor/verantwoordelijkheid v/d vereniging: 

• De (drukkosten van de) speler-nummers worden conform de Nevobo-eisen 
(soms afhankelijk van team en niveau v/d competitie) door de club bepaald en 
in overleg met de kledingleverancier gedrukt. 

• De club zorgt er voor de drie jaar lang de teams in complete en nette 
sportkleding wedstrijden spelen, inclusief bedrukking van de logo’s van de 
sponsors. 

• Iedere teamsponsor, groot of klein, ontvangt tevens: 
o Vermelding op het LCD-scherm in sportcafé De Misse (een slide).  

§ SVP de logo’s of een uiting aanleveren! (formaat v/d slide: JPG-
plaatje van 2177 x 1225 pixels 

o Een vermelding met logo op de website (binnenkort in een nieuwe 
vormgeving, met fraaiere weergave v/d sponsors) 

o Een commerciele introductie in de nieuwsbrief (520 e-mail adressen). 
Dit is kostenloos uiteraard, en dit doen we heel graag (er is zelfs een 
meidenteam die de sponsor wil interviewen), maar initiatief svp bij de 
sponsor, ik heb geen zin om er steeds achteraan te moeten.. 

o Het is leuk als het supertrotse team in de nieuwe wedstrijdtenue’s, met 
hun sponsor en coach, een mooie teamfoto laat maken, zodat er een 
nieuws-artikel van op de site geplaatst kan worden. 

 
Bedrukte logo’s 

• Wedstrijdshirts voor jeugd en seniorren is voorzien van een clublogo 
(linkerborst). Spelersnummer op rug en buik.  

• In uitzonderlijke gevallen (kwaliteit is niet te garanderen) kunnen logo’s 
gedrukt worden op de achterkant van de heren-broeken. Bij dames (rekstof) is 
dit geen optie. 

• Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op één sponsor-logo in één kleur en 
maximale grootte van 300 cm2. 

• Andere grootte van de bedrukking en meerdere kleuren is mogelijk (is dat 
mooi op donkerblauw?), maar de meerkosten hiervan moeten door de 
sponsorcommissie altijd vooraf opgevraagd worden bij TotalSports. 

• Posities waarop sponsor-logo’s gedrukt kunnen worden zijn: buik, op rug 
boven nummer, op rug onder nummer en linker en/of rechterzijde (of, bij heren, 
de mouw). 

 
 
 



Extra sponsors 
• Meerdere sponsors kunnen met hun sponsorlogo’s op de shirts (en tassen, 

trainingspakken, inspeelshirts etc) gedrukt worden.  
• Dit brengt extra drukkosten met zich mee, zie de prijzen tabel. 

 
Uitbreidingen 

• Uiteraard bieden we samen met de sponsor ook graag fraaie sporttassen, 
inspeelshirts, trainingspakken, vesten e.d. aan. Dan lopen de spelers 
helemaal stoer en professioneel een sporthal binnen en is de ondersteuning 
van de sponsor nog veel duidelijker 

• Voor aanbiedingen met dit soort extra’s moet de sponsorcommissie altijd een 
speciale aanbieding maken. 

 
Online Verenigings Webshop op www.volleybalshop.nl 

• Recent heeft TotalSports een verenigings webshop ingericht, speciaal voor 
onze club. Hierin worden (online) aangeboden: Met ons clublogo en tegen een 
speciale ledenprijs: training/inspeelshirts, trainingsjassen en broeken, coach-
shirts, tassen, truien en hoodies. Daarnaast de (standaard) sokken, 
kniebeschermers etc. 

• De leden kunnen zelf bestellen in de webshop. En sponsors kunnen in de 
verenigingswebshop ook kleding en tassen e.d. aanschaffen voor hun team 

 
Betalen: 

• De club stuurt, kort nadat de teamkleding geleverd is, een factuur aan de 
sponsor(s) zonder BTW (de club is niet BTW-plichtig) 

• Betaaltermijn is twee weken 
• De vereniging heeft sterke voorkeur voor betalen in één keer (de kosten 

komen voor de vereniging ook in het eerste jaar). Betalen per jaar is mogelijk 
en bieden we ook graag aan. Er geldt een meerprijs per jaar. Zie de prijzen-
tabel. 

• De ene sponsor kan per jaar betalen en de andere in één keer als ze dat 
willen. 

 



Prijslijst voor teamsponsoring 
Op basis van sponsor-logo’s in één kleur, max 300cm2. 

Standaard prijzen voor 
teamsponsoring (3 jr) 

Prijs, incl 
btw: Rug nummers: Duur Contr: 

Aantal 
Tenue’s: 

Per set per extra 
Sponsorlogo 

CMV € 495,00 Nee 3 jr 6 € 90,00 
Jeugd Jongens  € 795,00 Ja, borst en rug 3 jr 10 € 150,00 
Jeugd Meisjes  € 895,00 Ja, borst en rug 3 jr 10 € 150,00 
Senioren Heren € 995,00 Ja, borst en rug 3 jr 12 € 180,00 
Senioren Dames € 1.095,00 Ja, borst en rug 3 jr 12 € 180,00 

      Verkoopprijzen bij 
meerdere sponsors: 

Aantal 
sponsors:         

  1 2 3 4 5 
CMV € 495,00 € 585,00 € 675,00 € 765,00 € 855,00 
Jeugd Jongens  € 795,00 € 945,00 € 1.095,00 € 1.245,00 € 1.395,00 
Jeugd Meisjes  € 895,00 € 1.045,00 € 1.195,00 € 1.345,00 € 1.495,00 
Senioren Heren € 995,00 € 1.175,00 € 1.355,00 € 1.535,00 € 1.715,00 
Senioren Dames € 1.095,00 € 1.275,00 € 1.455,00 € 1.635,00 € 1.815,00 

      Kosten per sponsor: 1 2 3 4 5 
CMV € 495,00 € 292,50 € 225,00 € 191,25 € 171,00 
Jeugd Jongens  € 795,00 € 472,50 € 365,00 € 311,25 € 279,00 
Jeugd Meisjes  € 895,00 € 522,50 € 398,33 € 336,25 € 299,00 
Senioren Heren € 995,00 € 587,50 € 451,67 € 383,75 € 343,00 
Senioren Dames € 1.095,00 € 637,50 € 485,00 € 408,75 € 363,00 

      Prijs/jaar per sponsor bij 
betaling per jaar: 1 2 3 4 5 
CMV € 185,00 € 117,50 € 95,00 € 83,75 € 77,00 
Jeugd Jongens  € 285,00 € 177,50 € 141,67 € 123,75 € 113,00 
Jeugd Meisjes  € 318,33 € 194,17 € 152,78 € 132,08 € 119,67 
Senioren Heren € 351,67 € 215,83 € 170,56 € 147,92 € 134,33 
Senioren Dames € 385,00 € 232,50 € 181,67 € 156,25 € 141,00 

  
 



Sportkleding in de verenigingsshop op de Webshop VolleybalShop.nl 
 

Artikelnummer Omschrijving Maat Kleur 
Leden-
prijs 

DA0R0Z-03480 Errea Ferdy Grande one size navy/geel/wit €   40,05 
DA0S0Z-03480 Errea Ferdy Media one size navy/geel/wit €   32,85 
PA445 Proact inspeelshirt 116/128 t/m 152/164 Navy €     7,65 
PA438 Proact inspeelshirt XS t/m 3XL Navy €     7,65 
PA439 Proact inspeelshirt ladies XS t/m XL Navy €     7,65 
D572G-348 Errea Canyon top 4XS navy/geel/wit €   30,55 
D571G-348 Errea Canyon top 3XS t/m XS navy/geel/wit €   30,55 
D570G-348 Errea Canyon top S t/m 4XL navy/geel/wit €   30,55 
D591G-348 Errea Avila top ladies 3XS t/m XS navy/geel/wit €   30,55 
D590G-348 Errea Avila top ladies S t/m 3XL navy/geel/wit €   30,55 
DP0T2Z-00090 Errea Janeiro broek 4XS navy €   27,85 
DP0T1Z-00090 Errea Janeiro broek 3XS t/m XS navy €   27,85 
DP0T0Z-00090 Errea Janeiro broek S t/m 4XL navy €   27,85 
DP0X1Z-00090 Errea Catarina broek ladies 3XS t/m XS navy €   30,15 
DP0X0Z-00090 Errea Catarina broek ladies S t/m 2XL navy €   30,15 
D921-348 Errea Bristol top 3XS t/m XS navy/geel/wit €   26,55 
D920-348 Errea Bristol top S t/m 4XL navy/geel/wit €   26,55 
K453 Hoody 128 t/m 164 navy €   24,95 
K446 Hoody XS t/m 4XL navy €   24,95 
          

 



 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 


