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v.v. Bruchterveld ‘68 
 

Vanaf 1968 wordt er gevoetbald in Bruchterveld, een actief en betrokken dorp in 
de gemeente Hardenberg. Tegenwoordig is het voetbal niet meer weg te denken 
uit het dorpsleven. Want naast de sportieve rol vervult de voetbalvereniging ook 
een belangrijke maatschappelijke functie voor de circa 1200 inwoners in 
Bruchterveld. Voetbal als verbindende factor en een bron van plezier. 
Elke zaterdag vinden 325 leden hun weg naar sportpark De Noppenweide. In het 
seizoen 2019-2020 nemen zeven seniorenteams deel aan de KNVB-competitie. 
Het eerste herenelftal komt uit in de 3e klasse. Het vrouwenelftal komt uit in de 
3e klasse. Wekelijks trappen er zes jeugdteams, waaronder twee meisjesteams, 
voor hun wedstrijd af. Ook in de zaal is er één team actief. Drijvende kracht 
achter de vereniging zijn de vele betrokken vrijwilligers, die gezamenlijk zorg 
dragen voor het voortbestaan van de club. Van bestuurlijke functies tot 
supportersvereniging, in alle geledingen zet zich men in voor het algemene 
belang van de vereniging. 
Mensen maken deze vereniging, maar dat is helaas niet genoeg. Zonder de 
nodige financiële middelen kan de vereniging haar leden niet bieden wat zij 
verdienen. Een plek om hun favoriete sport te beoefenen op het niveau dat bij 
hun past. Met de juiste faciliteiten en kwalitatief goed materiaal. Dat zijn de 
voorwaarden om het beste uit eenieder te halen en als team het hoogst 
mogelijke te bereiken. Voor jong en oud, gericht op prestatie of recreatie. 
 
In deze gids vindt u de mogelijkheden waarmee u onze vereniging financieel of in 

materieel opzicht kunt ondersteunen. Een bijdrage aan een club vol ambitie en 

gezelligheid. Zo moet het blijven. Doar mut ’t op an! 
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Sponsorgroep 
De verschillende leden van de sponsorgroep vormen samen de hoofdsponsor.  
Lid worden van de sponsorgroep biedt u onder andere de volgende kansen: 
 
Uw firmanaam/logo op het sponsorgroep bord op een prominenten plaats op 
het sportpark 
Uw firmanaam/logo met link op de openingspagina van de website 
Uw firmanaam/logo elke zaterdag op onze interne kabelkrant 
 
 
 
Jaarlijkse financiële bijdrage € 500,- 
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Reclamebord 
Onze voetballers spelen uw reclamebord wekelijks in de kijker. Daarnaast 
geeft uw reclamebord ons sportpark een strakke uitstraling. Uw firmanaam/
logo rond het veld? 
 
De afmeting van het bord is 61 x 250 cm. 
Als materiaal voor de borden gebruiken wij TRESPA (6 mm). 
 
 

De aanmaakkosten van een bord zijn eenmalig € 150,- 

Jaarlijkse financiële bijdrage: € 100,- 
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Boeren Business Club 

Bruchterveld is trots op dit voor Nederland unieke concept. U kunt als 
agrarisch ondernemer de vereniging ondersteunen. Uw firmanaam krijgt een 
plaats op het speciale BBC-bord bij de ingang van het sportpark. Daarnaast 
wordt er jaarlijks een gezellige feestavond georganiseerd. 
 

 

 

Minimale jaarlijkse bijdrage: € 80,- 
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Wedstrijdbal 
Zonder bal geen wedstrijd. U kunt bij een thuiswedstrijd van ons eerste elftal 
een wedstrijdbal aanbieden. Uw firmanaam wordt genoemd in het 
programmaboekje en voor de aftrap van de wedstrijd via de omroeper. In de 
kantine hangt gedurende het gehele seizoen een bord met daarop alle namen 
van de bedrijven die in dat seizoen een wedstrijdbal hebben aangeboden. 
 

 

Het aanbieden van een wedstrijdbal kost € 95,- 
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Interne kabelkrant 
De interne kabelkrant draait in de kantine gedurende de hele zaterdag. Het is 
een leuke en onderhoudende manier om leden en bezoekers te voorzien van 
nieuws, mededelingen, wedstrijduitslagen etc. Ook kan uw bedrijf 
meedraaien met een speciale reclamepagina. 
 
 
 
De tarieven (inclusief grafische opmaak) zijn: 

1 reclamepagina €  60,- 

2 reclamepagina’s € 110,- 
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Doelpuntsponsoring 

Natuurlijk zien we het liefst dat ons eerste elftal zoveel mogelijk scoort. Om de 
spelers daarin te stimuleren kunt u doelpuntsponsor worden. U kunt zowel 
per doelpunt een bepaald bedrag sponsoren of een vast bedrag voor het 
seizoen. Op het bord in de kantine wordt uw bedrijfsnaam vermeld als 
sponsor van de doelpunten van het eerste elftal. 
 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage: variabel 
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Teamsponsoring 
De spelers, trainers en begeleiders zijn de beste ambassadeurs van de 
vereniging. U kunt als bedrijf een bijdrage leveren aan de uitstraling van één 
of meerdere teams door teamsponsor te worden. Deze sponsoring kan 
bestaan uit het sponsoren van onder andere tenues, trainingspakken, tassen, 
coachjassen, warming-up shirts, presentatiekleding etc. 
 

 

4 jarig contract a € 250,- per jaar 
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Wij van de sponsorcommissie willen er samen met u voor zorgen dat v.v. 
Bruchterveld ’68 een succesvolle en bloeiende toekomst tegemoet gaat. U 
mag van ons verwachten dat wij uw belangen behartigen zoals afgesproken. 
 
Met deze gids hebben we u een indruk willen geven over de 
sponsormogelijkheden binnen onze vereniging. Wanneer u meer wilt weten 
of andere interessante sponsorideeën heeft, kunt u geheel vrijblijvend contact 
opnemen met ons. 
 
De sponsorcommissie bestaat uit de volgende personen: 

Enk Lubbers 

Dianne Hemmink 

Gerwin Stegeman 

Evelien Poortman         email: sponsoring@vvbruchterveld.nl                  


