
Volleybalvereniging Podarwic 
T.a.v. D. van Hemert      
A. van Drielstraat 2 
5308 JZ  Aalst (gld) 

 
 
 
Aalst, competitiejaar 2014-2015, 
 
 
Onze referentie: Dinni van Hemert  penningmeester alg. bestuur v.v. Podarwic 
  
 ______________  sponsorwerver v.v. Podarwic, tel: ______________ 
 
 
Wervingsformulier sponsoring Volleybalvereniging Podarwic 
 
 
Zeer gewaardeerde (aspirant) sponsor, 
 
 
Onze hartelijke dank voor uw interesse in het bijdragen / sponsoren aan volleybalvereniging Podarwic. 
 
De laatste jaren roeit de vereniging gestaag tegen de stroom in. Dit dankzij een groeiend aantal leden 
en sportieve prestaties. Dit in het tegenlicht van o.a. toenemend bemoeilijkende omstandigheden als 
afname van subsidies, toename van zaalhuur en toename van kosten vanuit de sportbond. 
 
Wat dat betreft zijn wij u meer dan dankbaar voor de moeite die u neemt om de vereniging te steunen, 
zodat een sportief onderkomen geboden kan worden aan jong en oud, en het sporten betaalbaar blijft. 
Onderstaand kunt u uw gegevens invullen, waarna u op de achterzijde van dit papier uw wensen 
kenbaar kunt maken voor uw bijdrage(n) en de tegenprestatie die de vereniging daarop kan leveren.  
 
 
Naam sponsor: ………………………………… Naam contactpersoon:  ………………………………… 
 
Adres:  ………………………………… Postcode / Plaats: ………………………………… 
 
Telefoonnr. 1: ………………………………… Telefoonnr. 2:   ………………………………… 
 
E-mailadres 1:  …………………………………  E-mailadres 2:   ………………………………… 
 
Website:  ………………………………… Rekeningnr. (IBAN):  ………………………………… 
 
Auto-incasso:  O  ja  O  nee  (kruis s.v.p. aan wat van toepassing mag zijn) 
 
 
Volleybalvereniging Podarwic is op 1 oktober 1983 opgericht te Poederoijen. Gedurende de eerste jaren werd 
daar alleen recreatief gespeeld in het dorpshuis genaamd "Podarwic". De oorsprong van de verenigingsnaam is 
gelijk aan die van het dorpshuis, namelijk de Romeinse naam voor Poederoijen. 
 
Op dit moment is sporthal ‘De Maayenbogerd’ te Aalst het onderkomen van de vereniging. Het eerste herenteam 
komt uit in de promotieklasse. Het eerste damesteam komt uit in de 1

e
 klasse. Overige seniorenteams spelen in 

2
e
 en / of 3

e
 klasse. Daarnaast heeft Podarwic de laatste jaren een groeiende jeugdafdeling, als ook een tweetal 

recreantenteams. 
 
Inmiddels bestaat het totale ledenbestand uit meer dan 100 jeugdleden en 70 seniorenleden, waarbij sportiviteit 
en plezier de rode draad vormen. 



Gelieve in onderstaand overzicht uw wens(en) kenbaar te maken door duidelijk het vakje te kleuren en 
uw paraaf te plaatsen bij wat van toepassing is. De looptijd gaat in per de datum van ondertekening, 
dan wel retourbevestiging door de vereniging, van deze brief. 
 
 
Vink Sponsorbijdrage looptijd  prestatie  sponsortarief  paraaf          . 

O Clubsponsoring  1   jaar     €  
 

 som in letters  ……………………………………………………………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Club van   25   *

1
  2   jaar  bord S, in kantine   €   25,00/jaar  

O Club van   25   *
1
  doorlopend bord S, in kantine   €   25,00/jaar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Club van   50   *

2
  2   jaar  bord L, in kantine, op website €   50,00/jaar  

O Club van   50   *
2
  doorlopend bord L, in kantine, op website €   50,00/jaar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Club van   75   *

2
  2   jaar  bord L, in kantine, op website & tv €   75,00/jaar  

O Club van   75   *
2
  doorlopend bord L, in kantine, op website & tv €   75,00/jaar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Club van 100   *

3
 2   jaar  vlag, in zaal, op website & tv € 100,00/jaar  

O Club van 100   *
3
 doorlopend vlag, in zaal, op website & tv € 100,00/jaar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Teamkleding    *

4
 3   jaar  tenues, incl. logo / digitaal   (per offerte)   

in overleg    en tas  
 

*
1
 De productiekosten van een bord zijn  Small  €   15,00   14 x    7 cm 

*
2
 De productiekosten van een bord zijn  Large  €   25,00   28 x  14 cm 

*
3
 De kosten voor productie van een vlag zijn   €   80,00  

*
4
 Productie teamkleding na akkoord op offerte   €    11 tenues en 1 tas 

 
Tenues worden ingekocht conform de door ‘Podarwic’ gedragen kledinglijn en ontwerp en betrokken 
via een, bij voorkeur door Podarwic, aan te wijzen leverancier. Gedurende, en na beëindiging van, de 
overeenkomst blijven gesponsorde artikelen en geproduceerde materialen (m.u.v. vlaggen) eigendom 
van Volleybalvereniging Podarwic. 
 
Bij ondertekening van de sponsorovereenkomst verklaart u nader kennis te hebben genomen van, en 
uzelf akkoord met, de Algemene Sponsorvoorwaarden Volleybalvereniging Podarwic December 2014. 
 
Gaarne uw logo als vector image / EPS- of PDF-file (+600 dpi) en in juiste kleurstelling ten behoeve 
van eventueel drukwerk toezenden via sponsor@podarwic.nl. 
 
 
Voor akkoord opdrachtgever:    Voor akkoord opdrachtnemer: 
 
………………………………………… (datum)  ………………………………………… (datum) 
 
………………………………………… (plaats)  Aalst (Gelderland)  
 
………………………………………… (sponsor)  Volleybalvereniging Podarwic 
 
………………………………………… (contactpersoon) D. van Hemert (penningmeester) 
 
…………………………………………   ………………………………………… 
 
Na schriftelijke bevestiging zal deze brief ondertekend en gekopieerd aan u retour gezonden worden, 
vergezeld uw eerste sponsorfactuur, dan wel offerte indien van toepassing. 


