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Voorwoord 

 

 

Met meer dan 240 actieve leden en 23 teams die uitkomen in een KNVB zaalvoetbalcompetitie, is 

ZVV Den Haag uitgegroeid tot de grootste zaalvoetbalvereniging in Den Haag. 

ZVV Den Haag heeft de ambitie om op het hoogste zaalvoetbalniveau mee te spelen. Wij zijn ook van 

mening dat een stad als Den Haag een zaalvoetbalclub verdient die op het hoogste niveau meedoet! 

Zeker na de ingebruikname van de gloednieuwe Sportcampus Zuiderpark, het mooiste indoorstadion 

van Nederland. 

Vanaf het seizoen 2017/2018 zijn wij dan ook actief met zowel een mannen als vrouwenselectie. Het 

doel is om met beide teams in de toekomst in de Eredivisie te spelen. Onze vrouwenselectie heeft 

afgelopen maart promotie naar de eredivisie al veilig gesteld. De mannen strijden momenteel nog 

voor promotie naar de eerste divisie. Om onze ambities te kunnen verwezenlijken zijn sponsoren 

onmisbaar.  

De vereniging streeft er dan ook naar om zoveel mogelijk sponsors aan zich te verbinden. In deze 

folder vindt u een grote hoeveelheid aan mogelijkheden hoe u ZVV Den Haag kunt sponsoren. 

Sponsoring via naamskoppeling, shirtsponsoring, reclame op de website of langs de wedstrijden; er 

zijn legio mogelijkheden om bekendheid te genereren voor uw bedrijf d.m.v. sponsoring. 

Wilt u meehelpen om onze ambitie te verwezenlijken? Graag gaan wij het gesprek met u aan om te 

onderzoeken wat u voor onze vereniging kan betekenen, maar ook - zeker net zo belangrijk - wat wij 

voor u kunnen betekenen! 

 

 

Nick Taal 

Voorzitter 

ZVV Den Haag 

 

T: 31 6 53 34 1500 

voorzitter@zvvdenhaag.nl 

  

mailto:voorzitter@zvvdenhaag.nl


 

 
ZVV DEN HAAG - SPONSOR MOGELIJKHEDEN  Pagina | 3  

Selectie Mannen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVV Den Haag wil topzaalvoetbal spelen 

De herenafdeling van de grootste zaalvoetbalvereniging in Den Haag wil op het hoogste 

zaalvoetbalniveau gaan acteren. De ambitie van ZVV is uitgesproken met de fusie van Noordzee en 

Snoekie; in de regio Den Haag eredivisie zaalvoetbal spelen. Op dit moment is de vereniging nog in 

race voor promotie via nacompetitie. Promotie naar de 1ste divisie landelijk, het één na hoogste 

niveau van Nederland.  

We hebben op dit moment een mooie balans tussen ervaren en jeugdige spelers. De ervaren spelers 

hebben bijna allemaal al eens op het hoogste niveau geacteerd. Deze spelers nemen de jeugdspelers 

bij de hand en geven ze de mogelijkheid tot ontwikkeling. ZVV wil met veel eigen spelers en eigen 

jeugd iets unieks gaan neerzetten in de regio. “De jeugd heeft de toekomst en ZVV Den Haag wil 

investeren in de toekomst!”.  

Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt aan de herenselectie. Met als hoofdmoot 

spelers behouden en daarna breder worden. Spelers zijn de voeding tot succes en maken de selectie 

tot een compleet plaatje. Hierbij mag een goede technische staf niet ontbreken. Ook hierin is de 

vereniging stappen aan het zetten. Alle ingrediënten worden bij elkaar gebracht om het doel te 

bereiken.  

 

Samen staan we sterk! 
Dankzij de vrijwilligers is het nu mogelijk om wekelijks te zaalvoetballen; een sport waar heel veel 

toekomst in zit. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet fungeren, maar ditzelfde geldt ook voor 

sponsoren. Zoals in iedere vereniging is ook de steun van u als sponsor hard nodig. Deze voetbalsport 

heeft onder andere Lionel Messi, Ronaldinho en Neymar gebracht waar ze nu staan. In veel landen 

staat het zaalvoetbal al op de kaart. Ook in Nederland worden er stappen gemaakt op het gebied van 

zaalvoetbal. Een grote stad als Den Haag moet ook vertegenwoordigd zijn in de eredivisie. 
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Sponsoring wordt binnen het verenigingsleven steeds belangrijker. Sponsoring via naamskoppeling, 

shirtsponsoring, reclame op de website, of het ter beschikking stellen van een wedstrijdbal, zijn 

allemaal manieren om het zaalvoetbal binnen ZVV Den Haag een financieel hart onder de riem te 

steken. De vereniging streeft ernaar om zoveel mogelijk sponsors aan zich te verbinden.  

Als sponsor van ZVV Den Haag bent u niet alleen een promoting partner, u krijgt er ook heel veel 

voor terug. Bij een ambitieuze vereniging als ZVV Den Haag hoort een professioneel pakket aan 

sponsormogelijkheden. Bent u enthousiast geworden, of wilt u meer weten, vraag naar de 

mogelijkheden! Heeft andere ideeën of suggesties? Neem contact met ons op, wij gaan graag het 

gesprek met u aan. mannen@zvvdenhaag.nl  

 

 

SPONSOR MOGELIJKHEDEN: OVERZICHT KLEDING/TAS SPONSORING 

 SHIRT     

VOOR 
 

- v.a. €1500 - 

SHIRT  

ACHTER 
 

- v.a. €1000 - 

BROEK 

 
 

- €500 - 

SHIRT 

MOUW 
 

 - €250 - 

TRAININGS 

PAK 
 

-  €1000 - 

TAS 

 
 

- €500 -  

WARMING-

UP 
 

-  €150 - 

Bedrijfsnaam/logo op kleding 

of tas  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Toegang tot alle 

thuiswedstrijden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bedrijfsnaam/logo vermeld 

op (digitale) wedstrijd flyer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
Uitnodiging voor alle 

business events ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
Bedrijfsnaam/logo vermeld 

op ZVV website ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Bedrijfsnaam/logo vermeld 

op alle ZVV media ✓ ✓ ✓ 
    

Thuiswedstrijden: bezoek 

inclusief consumptie ✓   
    

 

Toelichting bedragen 

• Voor de shirtsponsoring voor & achter rekenen wij totaalbedragen van € 3.000,- die verdeeld kunnen 

worden over een maximaal aantal sponsoren (Voor: max. 2, Achter: max. 3). Uiteraard kunt u ook beslissen 

het totaalbedrag te sponsoren, dan wordt alleen uw bedrijfsnaam/logo getoond.  

• Voor de broek & mouw sponsoring gelden de bedragen per logo, waar plek is voor een maximum aantal 

logo’s.  

• De bedragen die wij rekenen voor trainingspak & tas sponsoring kunnen, in overleg, gedeeld worden door 

meerdere sponsoren. Precieze invulling hiervan wordt bepaald tijdens een persoonlijk gesprek. 

• Voor alle kledingsponsoring geldt: prijzen zijn exclusief bedrukkings- en productiekosten, voor een periode 

van minimaal 2 jaar (in overleg). 

 

mailto:mannen@zvvdenhaag.nl
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Shirt sponsor – Voor                 v.a. € 1.500,- 

• Bedrijfsnaam/logo op borst wedstrijdshirt (totaal € 3.000,- max. 2 sponsoren) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden - incl. consumptie 

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

• Bedrijfsnaam/logo prominent vermeld op alle uitingen (website, nieuwsbrief, sociale media) 

 

Shirt sponsor – Achter                   v.a. € 1.000,- 

• Bedrijfsnaam/logo op rug wedstrijdshirt (totaal € 3.000,- max. 3 sponsoren) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

• Bedrijfsnaam/logo prominent vermeld op alle uitingen (website, nieuwsbrief, sociale media) 

 

Broek sponsor – voor/achter                     € 500,- 

• Bedrijfsnaam/logo op wedstrijdbroek – voor of achter (totaal plek voor 3 sponsoren) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

• Bedrijfsnaam/Logo vermeld op alle uitingen (website, nieuwsbrief, sociale media) 

 

Shirt sponsor – Mouw (links/rechts)                    € 250,- 

• Bedrijfsnaam/logo op mouw wedstrijdshirt – links of rechts (totaal plek voor 2 sponsoren) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

• Bedrijfsnaam/Logo vermelding op ZVV Den Haag website 

 

Trainingspak                             € 1.000,- 

• Bedrijfsnaam/logo op trainingspak (meerdere sponsoren mogelijk - in overleg) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

• Bedrijfsnaam/Logo vermelding op ZVV Den Haag website 

 

Tassen                                   € 500,- 

• Bedrijfsnaam/logo op tas (meerdere sponsoren mogelijk - in overleg) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

 

Warming-up tenue                                     € 150,-  

• Bedrijfsnaam/logo op warming-up shirt  

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

 
*precieze invulling events nog niet bekend, zie sectie: ZVV Den Haag businessclub voor meer info 
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OVERIGE SPONSOR MOGELIJKHEDEN 

 

Vriend van ZVV Den Haag             v.a. € 100,-  

• Naamsvermelding op website 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

 

Wedstrijdsponsor                                   € 100,- 

• Bedrijfsnaam wordt omgeroepen voor de wedstrijd 

• Bedrijfsnaam/logo prominent vermeld op (digitale) wedstrijd flyer 

• Vermelding op alle media rondom wedstrijd (website, nieuwsbrief, sociale media) 

 

Bedrijfsreclame rondom thuiswedstrijden                          In overleg 

• Sponsordoek in het doel 

• Sponsorbanner langs het veld 

• Andere mogelijkheden... 

 

Naamskoppeling                             In overleg 

• Bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan de naam van het team 

 

Sponsoring in diensten en/of goederen                          In overleg 

• Indien u een voorstel heeft voor sponsoring in de vorm van het aanbieden  

van diensten of goederen, is dat uiteraard mogelijk en zeer welkom.  

Wij bespreken dit graag persoonlijk met u.   
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Selectie Vrouwen 

 
“We can and we will” 

Topfutsal met een tikkie Haagse Bluf 
 

Our journey so far… ONZE BASIS: TOPSPORT MENTALITEIT & ERVARING 

Mei 2017 kwam het idee om (weer) een vrouwenteam te starten bij ZVV Den Haag. De insteek 

hiervoor was duidelijk: ‘een team samenstellen met speelsters die het niveau van de eredivisie 

aankunnen, en voetballen met een Haagse mentaliteit: niet zeuren, hard werken’. Ondanks dat er op 

zeer korte termijn een team moest worden gevormd, stond er snel een uitgebalanceerd geheel. De 

selectie bestaat uit speelsters die weten wat topsport is. Met (jarenlange) ervaring op het veld, 

internationaal; o.a. Nederlands elftal - Champions league, en nationaal; o.a. (jong) ADO Den Haag - 

FC Twente - FC Utrecht - Telstar VVNH (nu VV Alkmaar). Plus speelsters die al in eerder in de erevisie 

(zaal) actief zijn geweest, en dus precies weten wat er nodig is om op dit niveau te spelen. 

Een aantal sponsoren raakten dit seizoen al enthousiast. Hierdoor konden wij doen waar we allemaal 

van houden en goed in zijn... voetballen. Onder leiding van coach Tulin Kilic werd er gestart in de 

hoofdklasse, met een gezamenlijk doel: kampioen worden en promoveren naar de eredivisie.  
 

      
 

But it has only just begun… ZVV DEN HAAG VROUWEN NAAR EREDIVISIE  
Dit doel werd al op maandag 19 maart 2018 bereikt, door negentien wedstrijden op rij te winnen. 

Aan ons nog de taak om dit seizoen ook de beker binnen te halen. Wij kunnen u garanderen dat dit 

binnen handbereik ligt. Want één ding is zeker, wij zijn echte doorzetters en weten wat we willen! 

Ons kampioenschap resulteerde ook in een directe promotie naar de eredivisie, en hiervoor hebben 

wij u nodig. Waarom: 
 

• De kosten voor eredivisiecompetitie zijn hoger 

• We willen graag één keer in de week gaan trainen 

• Met het spelen in de eredivisie gaan de reiskosten flink omhoog 

• We kunnen uw support bij de wedstrijden goed gebruiken 
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WE INVITE YOU TO JOIN US! 

ZVV Den Haag vrouwen is dit seizoen op stoom gekomen, maar het einde is zeker nog niet in zicht.  

Wij zijn ambitieus en gedreven. Indien u besluit onderdeel te worden van dit team, kunt u uiteraard 

een tegenprestatie verwachten. Naast het zien van wedstrijden in topcompetitie, bieden wij u: 
  

• Combinatie sponsoren mannen- én vrouwenselectie vergroot uw netwerkmogelijkheden 

• Sportcampus is een prachtige locatie voor events en het uitnodigen van (zaken)relaties  

• Exposure op social media* (FB: >2000 volgers) en wekelijks aandacht in lokale media, o.a.: 

haaglandenvoetbal, AD Haagsche Courant, vrouwenvoetbalnieuws  

• Samenwerking met Haagse Hogeschool als kennispartner  

• Een enthousiaste selectie: altijd open voor een praatje en een drankje na de wedstrijd 

Hebben wij uw interesse gewekt, lees dan alle onderstaande mogelijkheden door. Indien u een ander 

idee heeft, aarzel niet een neem contact op! Kom gerust langs bij één van onze wedstrijden, of stuur 

ons een mail. We staan open voor input van anderen en gaan graag het gesprek met u aan. Wij zien 

u, of uw mail graag tegemoet. Sportieve groet!  vrouwen@zvvdenhaag.nl  
 

 *inrichting van overige social media kanalen volgt binnenkort   
 

SPONSOR MOGEGELIJKHEDEN: OVERZICHT KLEDING/TAS SPONSORING 

 SHIRT     

VOOR 
 

- v.a. €1500 - 

SHIRT  

ACHTER 
 

- v.a. €1000 - 

BROEK 

 
 

- €500 - 

SHIRT 

MOUW 
 

 - €250 - 

TRAININGS 

PAK 
 

-  €1000 - 

TAS 

 
 

- €500 -  

WARMING-

UP 
 

-  €150 - 

Bedrijfsnaam/logo op kleding 

of tas  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Toegang tot alle 

thuiswedstrijden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bedrijfsnaam/logo vermeld 

op (digitale) wedstrijd flyer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
Uitnodiging voor alle 

business events ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
Bedrijfsnaam/logo vermeld 

op ZVV website ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Bedrijfsnaam/logo vermeld 

op alle ZVV media ✓ ✓ ✓ 
    

Teambezoek bij uw bedrijf 

incl. social media item ✓ 
      

 

Toelichting bedragen 

• Voor de shirtsponsoring voor & achter rekenen wij totaalbedragen van € 3.000,- die verdeeld kunnen 

worden over een maximaal aantal sponsoren (Voor: max. 2, Achter: max. 3). Uiteraard kunt u ook beslissen 

het totaalbedrag te sponsoren, dan wordt alleen uw bedrijfsnaam/logo getoond.  

• Voor de broek & mouw sponsoring gelden de bedragen per logo, waar plek is voor een maximum aantal 

logo’s.  

• De bedragen die wij rekenen voor trainingspak & tas sponsoring kunnen, in overleg, gedeeld worden door 

meerdere sponsoren. Precieze invulling hiervan wordt bepaald tijdens een persoonlijk gesprek. 

• Voor alle kledingsponsoring geldt: prijzen zijn exclusief bedrukkings- en productiekosten, voor een periode 

van minimaal 2 jaar (in overleg). 

mailto:vrouwen@zvvdenhaag.nl
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 Shirt sponsor – Voor                 v.a. € 1.500,- 

• Bedrijfsnaam/logo op borst wedstrijdshirt (totaal € 3.000,- max. 2 sponsoren) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden - incl. consumptie 

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

• Bedrijfsnaam/logo prominent vermeld op alle uitingen (website, nieuwsbrief, sociale media) 

• Teambezoek bij uw bedrijf incl. social media item 

 

Shirt sponsor – Achter                   v.a. € 1.000,- 

• Bedrijfsnaam/logo op rug wedstrijdshirt (totaal € 3.000,- max. 3 sponsoren) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

• Bedrijfsnaam/logo prominent vermeld op alle uitingen (website, nieuwsbrief, sociale media) 

 

Broek sponsor – voor/achter                     € 500,- 

• Bedrijfsnaam/logo op wedstrijdbroek – voor of achter (totaal plek voor 3 sponsoren) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

• Bedrijfsnaam/Logo vermeld op alle uitingen (website, nieuwsbrief, sociale media) 

 

Shirt sponsor – Mouw (links/rechts)                    € 250,- 

• Bedrijfsnaam/logo op mouw wedstrijdshirt – links of rechts (totaal plek voor 2 sponsoren) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

• Bedrijfsnaam/Logo vermelding op ZVV Den Haag website 

 

Trainingspak                             € 1.000,- 

• Bedrijfsnaam/logo op trainingspak (meerdere sponsoren mogelijk - in overleg) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

• Bedrijfsnaam/Logo vermelding op ZVV Den Haag website 

 

Tassen                                   € 500,- 

• Bedrijfsnaam/logo op tas (meerdere sponsoren mogelijk - in overleg) 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

• Bedrijfsnaam/logo vermeld op (digitale) wedstrijd flyers 

• Uitnodiging voor alle business events* 

 

Warming-up tenue                                     € 150,-  

• Bedrijfsnaam/logo op warming-up shirt  

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

 
*precieze invulling events nog niet bekend, zie sectie: ZVV Den Haag businessclub voor meer info 
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OVERIGE SPONSOR MOGELIJKHEDEN 

 

Vriend van ZVV Den Haag             v.a. € 100,-  

• Naamsvermelding op website 

• Toegang tot alle thuiswedstrijden  

 

Wedstrijdsponsor                                   € 100,- 

• Bedrijfsnaam wordt omgeroepen voor de wedstrijd 

• Bedrijfsnaam/logo prominent vermeld op (digitale) wedstrijd flyer 

• Vermelding op alle media rondom wedstrijd (website, nieuwsbrief, sociale media) 

 

Bedrijfsreclame rondom thuiswedstrijden                          In overleg 

• Sponsordoek in het doel 

• Sponsorbanner langs het veld 

• Andere mogelijkheden... 

 

Naamskoppeling                             In overleg 

• Bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan de naam van het team 

 

Sponsoring in diensten en/of goederen                          In overleg 

• Indien u een voorstel heeft voor sponsoring in de vorm van het aanbieden  

van diensten of goederen, is dat uiteraard mogelijk en zeer welkom.  

Wij bespreken dit graag persoonlijk met u.   
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Sponsoring Lagere Senioren 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVV Den Haag komt met meer dan 20 teams uit in officiële KNVB competities, variërend van 

de 5e Klasse t/m de 1e Klasse. Vanaf € 150,- kunt u al 1 team sponsoren. 
 

 

 

Shirtsponsor – lagere teams                     € 150,- 

• Naam/Logo vermelding op wedstrijdshirt (borst/rug) van niet-selectieteam 

• Naam/Logo vermelding op alle uitingen (website, nieuwsbrief, sociale media) 

 

 

Vriend van ZVV Den Haag             v.a. € 100,-  

• Naamsvermelding op website 
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   ZVV Den Haag  

   Business club 
 

 

 

SPONSORNETWERK ZVV DEN HAAG 

Vanaf seizoen 2018/2019 zijn we voornemens om een ZVV Den Haag businessclub op te richten. De 

voorbereidingen hiervoor zijn momenteel in volle gang. Met de Sportcampus Zuiderpark als thuishal 

beschikken wij over een prachtige locatie, met meer dan voldoende mogelijkheden voor het 

organiseren van meetings en business events.  

De thuiswedstrijden van de mannen- en vrouwenselecties worden gespeeld in de topsporthal. Op de 

eerste verdieping, met uitzicht op het veld, zijn verschillende VIP-ruimtes beschikbaar die gebruikt 

kunnen worden voor bijeenkomsten van de business club. Het sportcafé gelegen op de begane 

grond, biedt een ruime en gezellige omgeving om aansluitend aan de wedstrijden een drankje te 

drinken, een praatje te maken met de speelsters/spelers, en zo de avond gezamenlijk af te sluiten.  

De businessclub zal een aantal keer per jaar, rondom de thuiswedstrijden van mannen en vrouwen, 

bij elkaar komen. Aan de precieze invulling van de business club en bijbehorende events wordt 

momenteel hard gewerkt. Op de volgende pagina kunt u aan concept planning vinden, om een beeld 

te krijgen van de ideeën waar we mee bezig zijn. 

Meer informatie over business club volgt zo spoedig mogelijk. Indien u vragen heeft, of ideeën wilt 

aandragen (graag!), kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

 

 

 

http://sportcampuszuiderpark.nl/
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CONCEPTPROGRAMMA* 
 

o Bijeenkomst 1 (september): “Meet & Greet” 

Pitch van alle sponsoren – kennisnemen van de verschillende bedrijven die verbonden zijn aan de 

mannen- en vrouwenselectie.   

Presentatie van selectie vrouwen/mannen – leer de spelers kennen: hun achtergrond, ervaringen, 

karakteristieken, bijzonderheden...  

 

o Bijeenkomst 2 (november) 2: “Inspirational Night” 

Avondprogramma voor het opdoen van inspiratie en nieuwe inzichten.  

Mogelijkheden: presentaties, keynote speaker, masterclass  

 

o Bijeenkomst 3 (januari): “Nieuwjaarsborrel” 

Start van een nieuw jaar, goed moment voor een stand van zaken:  

Financieel. Hoe staan we ervoor en waar willen we naartoe? 

Sportief. Terugblik op 2018: wat hebben we tot nu bereikt en waar komen we vandaan. Vooruitzicht 

2019 ambities en plannen voor het komende jaar.  

 

o Bijeenkomst 4 (maart/april): “Avond van de muziek” 

Netwerken kan ook informeel! Rondom de wedstrijden verschillende rondes Pop/pub quiz 

Aansluitend aan de wedstrijden live muziek in het sportcafé. 

 

o Bijeenkomst 5 (juni): Afsluitend: Bedrijventoernooi / BBQ 

Een heel jaar werd er gekeken naar, en geleerd van de ZVV selecties. Aan het einde van het seizoen 

zijn wij erg benieuwd hoe het gesteld staat met de voetbalkwaliteiten van onze sponsoren. 

Teaminschrijvingen per bedrijf, aangevuld met ZVV selectie (mix)teams. Dit kan niet anders dan hét 

toernooi van het jaar worden.  
 

 

*bovenstaand programma is nog geheel onder voorbehoud 
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Interesse? Neem contact op! 
 

Wilt u meehelpen om onze ambitie te verwezenlijken? Graag gaan wij het gesprek met u aan om te 

onderzoeken wat u voor onze vereniging kan betekenen, maar ook - zeker net zo belangrijk - wat wij 

voor u kunnen betekenen! 

U kunt contact met ons opnemen via de volgende e-mailadressen: 

 

Sponsoring Vrouwen, info business club: 

vrouwen@zvvdenhaag.nl 

 

Sponsoring Mannen: 

mannen@zvvdenhaag.nl 

 

Sponsoring Vereniging: 

secretaris@zvvdenhaag.nl 

 

 

 

mailto:vrouwen@zvvdenhaag.nl
mailto:mannen@zvvdenhaag.nl
mailto:secretaris@zvvdenhaag.nl

