
 
 

Sovicos sponsormogelijkheden seizoen 2022-2023 
 
 
Geachte heer/mevrouw………, 
 
Via Sovicos verenigingslid ………………………………………..  heeft u aangegeven eventueel interesse 
te hebben om uw bedrijf aan volleybalvereniging Sovicos te verbinden als sponsor. Hierbij 
sturen wij u wat informatie over de club Sovicos en diverse mogelijkheden qua sponsoring. 
 
Uiteraard lichten we een en ander graag toe in een persoonlijk gesprek, mocht u daar prijs op 
stellen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
[naam sponsorman/-vrouw] 
SponsorMan/-Vrouw Sovicos 
sponsoring@sovicos.nl  
[telefoonnummer] 
 
 
 
Korte introductie 
Sovicos is een volleybalvereniging uit Den Haag Zuid-West met circa 300 spelende leden. De 
club bestaat inmiddels ruim 72 jaar, hetgeen een unicum in de regio is. 
 
De club bestaat uit 5 herenteams, 8 damesteams, 4 jeugdteams, mini’s, 8 
beachvolleybalgroepen en een zitvolleybalgroep . Er wordt gespeeld op diverse niveaus, van 
lokale klasses tot en met de regionale derde divisie voor het eerste herenteam. De teams 
trainen in een tweetal zalen in Den Haag: Sporthal Steenwijklaan en Sportcampus Zuiderpark. 
De thuiswedstrijden van teams in de Nevobo-competitie worden gespeeld op vrijdagavond in 
Sporthal Steenwijklaan. 
 
Naast volleybal op niveau biedt Sovicos gedurende een seizoen vele mogelijkheden tot 
ontspanning, zoals interne toernooien, een themafeest, een BBQ voor vrijwilligers, een 
introductieborrel, e.d. Vermeldenswaardig is ook de organisatie van de Sovicos Scholen 
Volleybal League dat samen met de Gemeente Den Haag wordt georganiseerde voor de 
Haagse middelbare scholen. In 2022 deden hieraan zo’n 250 middelbare scholieren mee. 
 
Sinds medio 2010 heeft Sovicos ook de beschikking over beachvolleybal velden achter de 
sporthal aan de Steenwijklaan. Deze velden zijn aangelegd door de Gemeente Den Haag om 
de beachsporten in de stad verder te stimuleren. Sovicos is daarbij actief betrokken en wordt 
daarbij ondersteund door de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) en Beach Team Holland. 
In de zomer van 2022 is het multifunctionele beachcourt omgetoverd naar 3 vaste 
beachvolleybalvelden. Daarmee is Sovicos hoofdhuurder geworden van de velden en kan er 
24/7 gebruik worden gemaakt van ‘Sovicos Beach’. Daarmee kan Sovicos de beachsport 
beachvolleybal ook in de zomer een impuls geven onder de Haagse sportliefhebbers. 
 
 
 



 
 

Doelstelling vereniging 
Het beleid van Sovicos is gericht op al haar leden competitief te laten spelen op zijn/haar 
niveau. Dit niveau is uiteraard voor iedereen verschillend. Daarnaast zijn we als Sovicos ook 
niet blind voor het sociale aspect van de sport en streven we ernaar om “de gezelligste 
volleybalvereniging van Den Haag” te zijn. Gezien de groei van het ledenbestand de afgelopen 
vijf jaar lijken we daarin goed te slagen. Daarnaast hebben we de laatste jaren ons aanbod 
flink uitgebreid. Met de komst van Sportcampus Zuiderpark hebben we zowel indoor 
beachvolleybal als zitvolleybal mogen toevoegen met als doel: “Volleybal voor iedereen” aan 
te kunnen bieden. Met de uitbreiding van ons eigen Beachcourt ‘Sovicos Beach’ kan er het 
hele jaar gevolleybald worden bij Sovicos! 
 
Mogelijkheden tot sponsoring 
Om deze doelstelling goed te kunnen vervullen zijn onze eigen inkomsten, namelijk de 
contributies van leden, onvoldoende toereikend. Het verkrijgen van ondersteuning door 
derden is dan ook essentieel voor een gezonde vereniging. Er zijn twee hoofdvormen van 
ondersteuning: verenigingssponsor of teamsponsor. 
 
1) Verenigingssponsor 

 
• Plaatsing van uw logo op de Sovicos website (www.sovicos.nl) (1000+ bezoekers p.m.) 

Hierbij wordt uw logo met doorklik naar uw eigen website geplaatst in de rechterkolom 
op zowel de homepage als op de achterliggende pagina’s van de Sovicos website 
 

• Opname van uw advertentie of logo in de 6-wekelijkse e-mail Nieuwsbrief die naar alle 
leden wordt verstuurd. Hierin staan verenigingsnieuws, bestuursnieuws, , 
wedstrijdverslagen, aankondigingen, etc. 
 

• Reclame uiting van uw bedrijf op de voorkant van de wedstrijdshirts van alle Sovicos 
teams 
 

• Roll-up banner van uw bedrijf (formaat ca. 1,00 * 2,00m) in de entree van sporthal 
Steenwijklaan 
 

• Spandoek van uw bedrijf (formaat ca. 2,40 * 1,20m) in de zaal van Sporthal Steenwijklaan 
 

• Vertoning van uw advertentie of logo via narrowcasting op het tv-scherm in de kantine 
van Sporthal Steenwijklaan 

 
• Vertoning van uw advertentie of logo op onze sociale mediakanalen (500+ volgers) te 

noemen Facebook, Instagram en LinkedIn 
 

• Gratis toegang tot alle Sovicos activiteiten zoals het jaarlijkse Starttoernooi, de vrijwilligers 
BBQ, scholentoernooien, alle wedstrijden, etc. 

 
Als hoofdsponsor van de volledige vereniging bind je je minimaal 3 jaar aan onze club (ivm 
productie verenigingsshirts). De hoogte van het te sponsoren bedrag wordt in overleg 
bepaald. 
 
 



 
 

2) Teamsponsoring 
 
• Plaatsing van uw logo op de Sovicos website (www.sovicos.nl) (1000+ bezoekers p.m.) 

Hierbij wordt uw logo met doorklik naar uw eigen website geplaatst in de linkerkolom op 
zowel de homepage als op de achterliggende pagina’s van de Sovicos website 
 

• Opname van uw advertentie of logo in de 6-wekelijkse e-mail Nieuwsbrief die naar alle 
leden wordt verstuurd. Hierin staan verenigingsnieuws, bestuursnieuws, , 
wedstrijdverslagen, aankondigingen, etc. 
 

• Reclame uiting van uw bedrijf op de achterkant van de wedstrijdshirts van het betreffende 
team dat wordt gesponsord  
 

• Vertoning van uw advertentie of logo via narrowcasting op het tv-scherm in de kantine 
van Sporthal Steenwijklaan 
 

• Spandoek van uw bedrijf (formaat ca. 2,40 * 1,20m) in de zaal van Sporthal Steenwijklaan 
tijdens wedstrijden van het betreffende team 

 
• Vertoning van uw advertentie of logo op de sociale mediakanalen van het betreffende 

team (indien beschikbaar), waaronder Facebook en Instagram 
 

• Gratis toegang tot alle Sovicos activiteiten zoals de jaarlijkse vrijwilligers BBQ, 
scholentoernooien, alle wedstrijden, etc. 

 
Jaarlijkse kosten:  voor Dames 1 en Heren 1 bedragen de kosten van teamsponsoring €500 
per team per jaar. Vanaf het 2e heren/dames team en lagere teams en jeugdteams zijn de 
kosten € 250 per team per jaar. Deze kosten zijn inclusief BTW en exclusief eenmalige 
productie/bedrukkingskosten voor shirts e.d. 
 
Bij teamsponsoring dient rekening te worden gehouden met de aanschaf van wedstrijdshirts 
voor het te sponsoren team. Deze wedstrijdshirts worden eigendom van de vereniging. 
Afhankelijk van de duur van de overeenkomst voor teamsponsoring variëren de jaarlijkse 
kosten voor deze vorm van sponsoring.  
 
- eenmalige kosten aanschaf en bedrukken wedstrijdshirts: €55 * 11 shirts = €600 (afgerond) 
- jaarlijkse kosten voor sponsoring H1/D1: €500 
- jaarlijkse kosten voor sponsoring lager team: €250 
 
Vb. sponsoring H1 of D1 gedurende gedurende 2 jaar 
Kosten dan over de sponsorperiode: €600 + 2* €500 = €1.600, ofwel €800/jaar 
Bij sponsoring van dezelfde teams voor 3 jaar worden deze kosten: €700/jaar  
 
Vb. sponsoring Dames 2 (of een andere lager team) gedurende 2 jaar: 
Kosten dan over de sponsorperiode: €600 + 2* €250 = €1.100, ofwel €550/jaar 
Bij sponsoring van hetzelfde team voor 3 jaar worden deze kosten: €450/jaar  
 
 
 



 
 

3. Overige sponsormogelijkheden 
 
Naast de mogelijkheid tot sponsoring van de gehele vereniging of teamsponsoring bestaat 
ook een aantal andere mogelijkheden tot sponsoring. De meest gebruikte staan hieronder 
samengevat. Mocht u desondanks andere vormen (b.v. sponsoring in de vorm van 
trainingspakken, tassen, materialen) willen inzetten, dan is dat bespreekbaar. 
 

Sponsorvorm Omschrijving Kosten 
Advertentie  Opname van uw advertentie of logo 

in de 6-wekelijkse e-mail Nieuwsbrief 
die naar alle leden wordt verstuurd. 
Hierin staan verenigingsnieuws, 
bestuursnieuws, wedstrijdverslagen, 
aankondigingen, etc. 
 

€25 per nieuwsbrief 
€225 per seizoen (9 
nieuwsbrieven in totaal) 

Spandoeksponsoring Plaatsing van spandoek bij 
wedstrijden van Sovicos teams 
tijdens wedstrijddagen 
 

€300 per jaar, excl. 
Productiekosten spandoek 

Boarding sponsoring Plaatsing van logo of uiting op de 
boarding van Sovicos Beach 
 

Vanaf €150 per jaar, 
exclusief productiekosten 

Black Light Toernooi Een vrijwel jaarlijks terugkerend 
evenement is het Black Light 
toernooi in januari om het jaar 
feestelijk te openen. Mogelijkheden: 
naamskoppeling en plaatsen 
logo/uiting op Black Light spandoek 
 

Vanaf €200 per toernooi, 
exclusief productiekosten 

Starttoernooi Een jaarlijks terugkerend evenement 
is het Starttoernooi dat traditioneel 
een week voorafgaand aan de 
competitie wordt georganiseerd ter 
voorbereiding op de competitie. 
Mogelijkheden: naamskoppeling en 
plaatsen logo/uiting op spandoek 
 

Vanaf €200 per toernooi, 
exclusief productiekosten 

Naamskoppeling Het is ook mogelijk om de 
sponsornaam te koppelen aan  
Sovicos als verenigingsnaam (b.v. 
Shell Sovicos). Met deze vorm wordt 
de sponsornaam in alle uitingen, 
waaronder bij de Nevobo gebruikt 
 

Alleen in combinatie met 
verenigingssponsoring 
mogelijk. Totale kosten dan 
€2.500 per jaar  
(minimaal 3 jaar) 

Scholentoernooi Sponsoring van het officiële 
Middelbare Scholentoernooi dat 
ieder jaar in maart/april plaatsvindt 
in Sporthal Steenwijklaan. Hier kunt u 
uw logo op uiting plaatsen in de vorm 

Vanaf €200 per toernooi, 
exclusief productiekosten 
 



 
 

van een spandoek en/of roll-up 
banner 
 

Website Plaatsing van uw logo of uiting op alle 
pagina’s van de Sovicos website 
(www.sovicos.nl). Het logo klikt door 
naar uw eigen website. 
 

€250 per seizoen 

Wedstrijdbal Sponsoring van de wedstrijdbal van 
een wedstrijd van een heren, dames 
of jeugdteam in de competitie 
 

€25 per wedstrijdbal 

 
Bovenstaande bedragen zijn inclusief BTW. Voor alle bedragen genoemd onder 3) Overige 
sponsormogelijkheden geldt een kortingspercentage van 20% indien een overeenkomst wordt 
afgesloten voor minimaal 2 seizoenen. 
 
4. Pakketten Teamsponsoring Light* 
 
Naast de reguliere sponsormogelijkheden welke hierboven zijn benoemd, bieden we dit 
seizoen ook Light-pakketten aan. Dit zijn goedkopere sponsormogelijkheden waar vooral het 
desbetreffende team enorm veel aan heeft. Hieronder zijn een 6-tal pakketten samengesteld 
op basis van de huidige productieprijzen van Errea. Combineren van pakketten is mogelijk. 
 
Pakket A: Logo op voorkant inspeelshirts: €400 inclusief productiekosten 
Pakket B: Logo op voorkant inspeelshirts + sportbroekje: €600 inclusief productiekosten 
Pakket C: Logo op achterkant wedstrijdshirts: €650 inclusief productiekosten 
Pakket D: Logo op achterkant wedstrijdshirts + sportbroekje: €750 inclusief productiekosten 
Pakket E: Logo op trainingspakken: €950 inclusief productiekosten 
Pakket F: Logo op sporttassen: €600 inclusief productiekosten 
*Inclusief bij alle pakketten: eenmalige vermelding op de website en de socials van de 
vereniging en het team (indien beschikbaar) en gratis toegang tot alle evenementen en 
wedstrijden + het team dat je sponsort organiseert 1x per jaar een sponsoractiviteit. 
*Exclusief een eenmalige bijdrage aan de vereniging voor het realiseren van [vul hier het doel 
van de bijdrage in] Deze bijdrage bestaat uit 15% van het te sponsoren bedrag en zal 
geïnvesteerd worden in [vul hier het doel van de bijdrage in] om [uitkomst investering]. 
 
Bovenstaande bedragen zijn inclusief BTW. Pakketten Teamsponsoring Light worden voor 1 
seizoen aangeboden. Bij een langere samenwerking zal een eenmalige korting van 50% 
worden toegepast op het totaalbedrag vanaf het 2e contractjaar. 
 


