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VOORWOORD 

ZVV Den Haag is een trotse zaalvoetbalvereniging die is voortgekomen uit een fusie in 2012 

tussen twee Haagse zaalvoetbalverenigingen met een rijke historie: SC Noordzee en FV 

Snoekie. Met meer dan 240 actieve leden en 24 teams die uitkomen in de KNVB zaalvoetbal 

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

Als vereniging streven wij ernaar om zaalvoetbal in de breedte te promoten met de ambitie 

om iedereen op eigen niveau te kunnen laten participeren: van vriendenteams tot aan 

selectieteams. 

Ook in het seizoen 2020/2021 speelt ZVV Den Haag wederom weer mee op het hoogste 

zaalvoetbalniveau van Nederland, namelijk de Eredivise. Nieuw dit seizoen is dat zowel ons 

vrouwen- als mannenteam in de Eredivisie speelt. Uiteraard zijn wij erg blij en trots dat een 

stad als Den Haag zich met twee teams kan laten zien op dit hoogste niveau, zeker met 

Sportcampus Zuiderpark als onze vaste thuisbasis.  

De doelstelling van de vereniging is om zowel de mannen- als de vrouwenselectie verder te 

laten groeien naar een vaste factor in de Eredivisie om jaar na jaar mee te kunnen blijven doen 

op het hoogste niveau. Om deze ambities te kunnen verwezenlijken zijn sponsoren uiteraard 

onmisbaar, en streven wij ernaar om zoveel mogelijk sponsors aan ons te verbinden.  

Wilt u meehelpen om onze ambitie te verwezenlijken? In deze folder vindt u manieren waarop 

u als bedrijf of op persoonlijke titel ZVV Den Haag kunt sponsoren. Uiteraard zijn er meerdere 

mogelijke manier zoals shirtsponsoring, reclame op de website of langs de tribunes, etc. Graag 

gaan wij het gesprek met u aan om te bekijken wat u voor onze vereniging wilt betekenen, 

maar ook - zeker net zo belangrijk - wat wij voor u kunnen betekenen! 

 

Nick Taal 

Voorzitter - ZVV Den Haag 
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MANNENSELECTIE 

In het seizoen 2020/2021 keert de mannenafdeling van ZVV Den Haag na een afwezigheid van 

2 jaar weer terug in de Eredivisie. Uiteraard zijn wij erg trots op deze prestatie en het harde 

werk dat hierin is gestoken door alle betrokkenen en sponsororen. 

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. Met nadruk op veel 

eigen spelers en focus op eigen jeugd willen we als ZVV Den Haag investeren in onze regio.  

Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt aan de voorbereidingen van komend 

seizoen. De doelstelling voor dit jaar is een succesvolle herintrede in de Eredivisie en de basis 

leggen voor handhaving in de komende jaren. Hiervoor is focus op de huidige groep spelers 

nodig en wordt versterking gezocht waar mogelijk. Spelers zijn de voeding tot succes en een 

goede technische staf maakt de selectie tot een compleet plaatje. Ook hierin werkt de 

vereniging achter de schermen actief om alle ingrediënten bij elkaar te brengen om dit doel te 

bereiken. 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN – KLEDING 

Onderdeel Locatie Toelichting Prijzen 

Shirt Borst 
Bedrijfsnaam/logo op borst 
(max. 3 sponsoren) 

Vanaf € 2.500,-  

Shirt Achter 
Bedrijfsnaam/logo op rug 
(max. 2 sponsoren) 

Vanaf € 1.500,- 

Shirt Mouw 
Bedrijfsnaam/logo op mouw links of rechts  
(max. 2 sponsoren) 

€ 500,- 

Broek Voor 
Bedrijfsnaam/logo op mouw links of rechts  
(max. 2 sponsor) 

€ 750,- 

Broek Achter 
Bedrijfsnaam/logo op mouw links of rechts  
(max. 2 sponsor) 

€ 750,- 

Trainingspak In overleg Bedrijfsnaam/logo op trainingspak € 1000,- 

Tas In overleg Bedrijfsnaam/logo op tas € 500,- 

Warming-up tenue In overleg 
Bedrijfsnaam/logo op warming-up shirt 
(max. 5 sponsoren) 

€ 250,- 

 

Voor alle kledingsponsoring geldt: prijzen zijn exclusief bedrukkings- en productiekosten,  

voor een periode van minimaal 2 jaar (in overleg). Meer details wat u van ons als tegenprestatie 

krijgt als sponsor kunt u terugvinden in bijlage 1. 

 

SPONSORMOGELIJKHEDEN - OVERIG 

Onderdeel Locatie Toelichting Prijzen 

Vrienden van Website Bedrijfsnaam/logo op website Vanaf € 300,-  

Wedstrijdsponsor Flyer 

Bedrijfsnaam wordt omgeroepen voor de 

wedstrijd & bedrijfsnaam/logo prominent 

vermeld op (digitale) wedstrijd flyer 

€ 100,- 

Bedrijfsreclame 
Rondom 

veld 

Bijv. sponsordoek in het doel, banner met 

bedrijfsnaam/logo etc. 
Vanaf € 300,- 

Team naam 

koppeling 

Team 

naam 

Bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan de naam 

van het team 
In overleg 

Goederen of 

diensten 
- 

Indien u een voorstel heeft voor sponsoring 

in de vorm van het aanbieden van diensten 

of goederen, is dat uiteraard mogelijk en zeer 

welkom. 

In overleg 

 

Meer details wat u van ons als tegenprestatie krijgt als sponsor kunt u terugvinden in bijlage 

1. 
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VROUWENSELECTIE 

In het seizoen 2020/2021 komt de vrouwenselectie van ZVV Den Haag wederom uit in de 

Eredivisie. Het eerste jaar waarin we op het hoogste niveau hebben gevoetbald heeft ons als 

team niet alleen sterker en hechter gemaakt, maar voedt onze gedrevenheid en ambitie om 

ons dit seizoen wederom te bewijzen op landelijk niveau 

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. 

Onze doelstelling voor dit seizoen is een topclassificering in de Eredivisie om daarmee het 

succes van zaalvoetbal voor vrouwen in Den Haag laten zien. In het afgelopen jaar hebben we 

een solide basis van speelsters, trainers, staf en vrijwilligers gevormd. Met deze basis gaan 

we komend jaar verder en zijn we als selectieteam optimaal voorbereid voor de uitdaging om 

seizoen 2020/2021 tot een succes te maken. 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN – KLEDING 

Onderdeel Locatie Toelichting Prijzen 

Shirt Borst 
Bedrijfsnaam/logo op borst 
(max. 3 sponsoren) 

Vanaf € 1.500,-  

Shirt Achter 
Bedrijfsnaam/logo op rug 
(max. 2 sponsoren) 

Vanaf € 1.000,- 

Shirt Mouw 
Bedrijfsnaam/logo op mouw links of rechts  
(max. 2 sponsoren) 

€ 250,- 

Broek Voor 
Bedrijfsnaam/logo op mouw links of rechts  
(max. 2 sponsor) 

€ 500,- 

Broek Achter 
Bedrijfsnaam/logo op mouw links of rechts  
(max. 2 sponsor) 

€ 500,- 

Trainingspak In overleg Bedrijfsnaam/logo op trainingspak € 1000,- 

Tas In overleg Bedrijfsnaam/logo op tas € 500,- 

Warming-up tenue In overleg 
Bedrijfsnaam/logo op warming-up shirt 
(max. 5 sponsoren) 

€ 150,- 

 

Voor alle kledingsponsoring geldt: prijzen zijn exclusief bedrukkings- en productiekosten,  

voor een periode van minimaal 2 jaar (in overleg). Meer details wat u van ons als tegenprestatie 

krijgt als sponsor kunt u terugvinden in bijlage 1. 

 

SPONSORMOGELIJKHEDEN - OVERIG 

Onderdeel Locatie Toelichting Prijzen 

Vrienden van Website Bedrijfsnaam/logo op website Vanaf € 250,-  

Wedstrijdsponsor Flyer 

Bedrijfsnaam wordt omgeroepen voor de 

wedstrijd & bedrijfsnaam/logo prominent 

vermeld op (digitale) wedstrijd flyer 

€ 100,- 

Bedrijfsreclame 
Rondom 

veld 

Bijv. sponsordoek in het doel, banner met 

bedrijfsnaam/logo etc. 
Vanaf € 300,- 

Team naam 

koppeling 

Team 

naam 

Bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan de naam 

van het team 
In overleg 

Goederen of 

diensten 
- 

Indien u een voorstel heeft voor sponsoring 

in de vorm van het aanbieden van diensten 

of goederen, is dat uiteraard mogelijk en zeer 

welkom. 

In overleg 

 

Meer details wat u van ons als tegenprestatie krijgt als sponsor kunt u terugvinden in bijlage 

1. 
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CONTACT 

Hebben wij uw interesse gewekt? Wilt u meehelpen om onze ambitie en doelen te 

verwezenlijken? We staan open voor input van anderen en gaan graag het gesprek met u 

aan om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Kom gerust langs bij één van onze 

wedstrijden in de sportcampus Zuiderpark, of stuur ons een email! 

 

SPONSORING MANNEN 

bestuur@zvvdenhaag.nl  

 

SPONSORING VROUWEN 

vrouwen@zvvdenhaag.nl  

  

mailto:bestuur@zvvdenhaag.nl
mailto:vrouwen@zvvdenhaag.nl
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BIJLAGE 1 

 

 

 

Sponsoring 

Toegang tot 

alle thuis-

wedstrijden 

Bedrijfsnaam/ 

logo vermeld 

op (digitale) 

wedstrijd flyer 

Uitnodiging 

voor sponsor 

events 

Bedrijfsnaam/ 

logo vermeld 

op ZVV website 

Bedrijfsnaam/ 

logo vermeld 

op ZVV media 

Teambezoek bij 

uw bedrijf incl. 

social media 

item 

Shirt – borst ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Shirt – achter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Broek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Shirt – Mouw ✓ ✓ ✓ ✓   

Trainingspak ✓ ✓ ✓ ✓   

Tas ✓ ✓ ✓    

Warming-up tenue ✓ ✓     

Vrienden van ✓   ✓   

Wedstrijdsponsor     ✓  

Bedrijfsreclame ✓ ✓ ✓ ✓   

Team naam koppeling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Goederen of diensten ✓ ✓ ✓ ✓   



 


