
SPONSOR worden van TweeVV 
 
Sponsors zijn onmisbaar voor TweeVV, maar wat heeft het u te bieden? 

 Naamsbekendheid van je bedrijf: TweeVV heeft 260 

leden waarvan de helft jeugd is met betrokken ouders/ broers en 

zussen.  

 Je draagt als sponsor bij aan sport in het algemeen 

in Ede: sportief, gezond en sociaal! Het is daardoor goed voor de pr 

van je bedrijf. 

 Als sponsor lever je samen met zo’n 40 vrijwilligers 

een bijdrage aan TweeVV. Dat doe je voor de hele vereniging of voor 

één team, omdat je iets leuks of nuttigs wil doen als bedrijf.  

 TweeVV gaat spelen in de nieuwe Topsporthal, dat 

is goed voor de uitstraling van de club en levert publiciteit op. 

Sponsors gaan delen in de uitstraling en de publiciteit 

 

Sponsor worden kan al vanaf 50 euro. 

Hieronder ziet u de mogelijkheden: 

50 euro Club van 50: Naam in tribuneblaadje elke thuisdag (12 
keer per seizoen) 
Naam op de site van TweeVV www.tweevv.nl 

75 euro Naam in tribuneblaadje elke thuisdag (12 keer per 
seizoen) 
Naam op de site van TweeVV www.tweevv.nl 
Naam op de banners bij de ingang in de nieuwe hal op 
elke thuisdag 

100 euro Naam in tribuneblaadje elke thuisdag (12 keer per 
seizoen) 
Naam op de site van TweeVV www.tweevv.nl 
Naam op de banners bij de ingang in de nieuwe hal op 
elke thuisdag 
Omroepen van  de naam bij de wedstrijden van Heren 
1, Dames 1 en je eigen team 

Kleding sponsoren 

inspeelshirt 
met logo 

vanaf 17,50 pp 

hoodie/ vest 
met logo 

vanaf 25 euro pp 

trainingspak 
met logo 

vanaf 35 euro pp 

Iets anders zoals Fruit of sportdrankje voor tijdens de wedstrijd, 
lidmaatschap van de sportschool, teamuitje 

 

Voor opgave of meer info: tweevv.algemeenbestuur@gmail.com 

 

 

 

BBK, boekkasten 
belpanelen 

Petticoat 

Architectuur 
studio PS 

Boekjaar 5 

Van Eden, 
drukkerij 

Fysiopraktijk 
Veluwse Poort 

Dick’s Inn 

Schoonheidssalon 
Formositas 
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Wilt u zich aanmelden als sponsor, dan kunt u dit doen door het invullen en ondertekenen 
van dit formulier. 
 
Bedrijfsnaam (evt): ____________________________________________________   
 
Naam: ____________________________________________________  
 
Adres: ____________________________________________________  
 
Postcode en Woonplaats: ____________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ____________________________________________________  
 
Keuze:  

o 50 euro (club van 50) 
o 75 euro  
o 100 euro 
o Anders….. 
o  

 
Datum: __________________________  
 
Handtekening: __________________________________________________  
 
U ontvangt u in januari een nota, waarna u het bedrag kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL51INGB0000641436 o.v.v. sponsoring.  
 
Bedankt! 
 
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met: 
tweevv.algemeenbestuur@gmail.com  
Lydia Germans telefoonnummer 06-47474960  
 
Het ingevulde en ondertekende formulier kan naar de penningmeester gestuurd worden. 
tweevv.penningmeester@gmail.com  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van de privacy worden bovenstaande persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor en tijdens de 
duur van het sponsorlidmaatschap. TweeVV verwerkt deze persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring, 
zie www.tweevv.nl/privacyverklaring. 

Sponsor van TweeVV voorwaarden: 

 In januari ontvangt u een nota voor het 
afgesproken bedrag bijv. € 50,00. 

 U wordt sponsor van TweeVV voor onbepaalde tijd. 

 Indien u uw sponsorlidmaatschap wilt beëindigen, 
kunt u dit doen door een mail te sturen naar de 
penningmeester van TweeVV. 
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