
Volleybal is een zuivere ploegsport die zich 

uitstekend leent voor bedrijfssponsoring. 

Het is een van de grootste volkssporten 

in Nederland en heeft alles in zich om een 

breed publiek blijvend te kunnen boeien.

Volleybal is een sport die fysieke kracht 

koppelt aan mentale sterkte, behendigheid, 

intelligentie, tactiek en teamspirit. 

Met andere woorden: de ideale mix waar 

élk bedrijf zich mee kan vereenzelvigen.

Volleybal Scoort!

Scoren met
volleybalsponsoring



Sponsormogelijkheden Volleybalvereniging Reflex Kampen

  A GOUD (max. 2, heren 1 & dames 1) € 3.000,-  per jaar, min. 3-jarig contract
 
 • Hoofdsponsor (voor maximaal Top Divisie niveau)
 • Teamnaam incl. bedrijf (vb. ‘Uw bedrijf Reflex H1’)
 • Naamsvermelding op wedstrijdshirt
 • Naamsvermelding op trainingspak
 • 1 vast bord op A locatie
 • 2 losse borden tijdens wedstrijd 1e team
 • Persuitingen (Regionale kranten, landelijke volleybalmedia, Twitter en website)
 • Nieuwsbrief vermelding Reflex

Reflex bestaat al sinds 1951 en is de oudste en meest succesvolle volleybalvereniging van Kampen. Sinds 
jaar en dag is onze club een belangrijk uithangbord voor de gemeente Kampen. Sportief presteren op hoog 
niveau is niet alleen traditie, maar ook onze blijvende ambitie. Dat realiseren we door steeds te investeren 
in professionaliteit, talentontwikkeling, sportieve inzet en een grote betrokkenheid van onze leden.

Momenteel komen de dames van Reflex uit in de Derde Divisie van de Nationale Volleybalcompetitie. De 
heren van Reflex speelden de afgelopen jaren verdienstelijk in de Eredivisie en komen nu uit in de Top 
Divisie. De vereniging heeft bijna 350 actieve leden die in hun eigen hal wekelijks trainen en spelen, zowel 
op doordeweekse avonden als in de weekenden. Speciale aandacht is er voor de jeugdopleiding, niet alleen 
om structureel een hoog sportief niveau te kunnen neerzetten, maar ook omdat sport een belangrijke rol 
speelt in de ontwikkeling van kinderen. 

Een vereniging bestaat uit leden en vrijwilligers maar heeft ook sponsoren nodig. Wij presenteren u 
daarom graag onze sponsormogelijkheden. Wij bieden diverse sponsorvormen die kant en klaar worden 
aangeboden. Uiteraard staat het vrij andere sponsorwensen met een vertegenwoordiger van de 
sponsorcommissie geheel vrijblijvend te bespreken. 

Namens Reflex Kampen dank ik u hartelijk dank voor uw interesse in onze sportvereniging. 

Gerben Schouten, Voorzitter
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  B Zilver (max. 2, heren 1 & dames 1) € 1.500,-  per jaar, min. 3-jarig contract
 
 • Subsponsor (voor maximaal Top Divisie niveau)
 • Naamsvermelding op shirt
 • Naamsvermelding op broek trainingspak
 • 1 vast bord op A locatie
 • Netsponsor
 • 2x per jaar extra aandacht sponsor in krant
 • 1 los bord tijdens wedstrijd 1e team

  C Brons (max. 2, heren 1 & dames 1) € 750,-  per jaar, min. 3-jarig contract
 
 • Naamsvermelding op jas of trainingspak
 • 1 vast bord op A locatie
 • 1 los bord tijdens wedstrijd 1e team
 • Wedstrijdtas

  D Losse sponsor mogelijkheden 
 
 Teamsponsor  € 100,-  per jaar + investering (min. 2 jaar)
 (trainingspak + bijdrage vereniging) 

 Bordsponsor A locatie (240x60) € 350,- per jaar (min. 3 jaar)
 
 Bordsponsor B locatie (240x60) € 250,-  per jaar (min. 3 jaar)
 
 Club van 100 € 50,-  per jaar (min. 1 jaar)
 
 Digisponsor (tv scherm + website) € 50,-  per jaar (min. 1 jaar)
 
 Inspeelshirt  € 100,-  per jaar + investering (min. 3 jaar)
 (shirt + bijdrage vereniging)  
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Interesse? Neem dan nu contact op!
Bent u geïnteresseerd in het sponsoren van Reflex Kampen? Neem dan nu contact op met de sponsor-
commissie van de vereniging. Wij denken graag met u mee.

U kunt de Sponsorcommissie bereiken via sponsoring@reflexkampen.nl 

Foto’s: Richard Tennekes

Artist Impressions: Studio Nuy van Noort

REFLEXHAL Dr. Damstraat 1, 8262 GA Kampen
TELEFOON  (038) 33 25 100
WEBSITE www.reflexkampen.nl

Toelichting 
De sponsorpakketten (Goud, Zilver en Brons) worden voor minimaal drie jaar aangeboden. Ze zijn met deze 
specificaties van toepassing voor het hoogste dames- en herenteam van Reflex tot en met Top Divisieniveau. 
Overige opties kunnen voor verschillende looptijden worden afgesloten, deze zijn per onderdeel aangegeven.  

De deadline voor het sluiten van een sponsorpakket ligt steeds op 1 augustus, enkele weken voor de start 
van het nieuwe volleybalseizoen. Mocht u na de sluitingstermijn interesse hebben in het afsluiten van een 
sponsorpakket of heeft u alleen interesse in losse onderdelen uit het pakket, dan is dit bespreekbaar. 

‘Spelregels’
• Zonder GOUD, kan het pakket ZILVER niet vergeven worden;
• Een 3-jarig contract start wanneer één van de sponsorpakketten (Goud, Zilver of Brons) is afgesloten. Mocht in 

een volgend seizoen een ander pakket worden afgesloten, dan is dit voor de duur van het eerst afgesloten pakket;
• Als Teamsponsor bent u verbonden aan het desbetreffende team. Het trainingspak blijft eigendom van de 

vereniging;
• Reclameborden blijven eigendom van de vereniging;
• Het Bestuur van Reflex bepaalt met instemming van leden de bestemming voor de gelden uit de club van 100;
• Alle logo’s (eps bestanden) en teksten dienen vanuit de sponsor tijdig aangeleverd te worden;
• Toegevoegde afbeeldingen zijn een referentie voor de gekozen sponsorpakketten.


