
 

 

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 
In 2020 zijn er op het terrein van Zwembad De Spetter in Tholen drie beachvolleybal 

velden gerealiseerd. Als volleybalvereniging AVC ’87 zijn wij eigenaar van de velden en 

gebruiken deze om te trainen, wedstrijden te spelen en toernooien te organiseren. 

Tijdens openingstijden van Zwembad De Spetter kunnen bezoekers van het zwembad 

gebruik maken van de velden, en ook de brede school kan tijdens de gymlessen gebruik 

maken van de beachvelden. Daarnaast krijgen wij als vereniging de mogelijkheid om de 

velden te verhuren voor b.v. clinics, een bedrijfstoernooi of andere sporten zoals 

beachvoetvolley, airbadminton of beachtennis. 

Om de locatie te kunnen onderhouden, materialen aan te schaffen en trainers op te 

leiden zijn we afhankelijk van sponsors. Wij willen aan u als bedrijf een sponsorbijdrage 

voor de Thoolse beachvelden vragen.  

Kunnen wij u als beachsponsor van AVC ’87 

verwelkomen? 



Volleybalvereniging AVC ‘87 
bestuur@avc87.nl 

www.avc87.nl 
Wij kunnen u onderstaande sponsormogelijkheden bieden: 
 
1. Bordsponsor  
€ 200 per jaar (exclusief kosten bord) 
Minimale contractduur 2 jaar 
Afmetingen bord ca. 60 x 250 cm 
Vermelding op website 
 
2. Bordsponsor gecombineerd 
€ 125 per jaar (exclusief kosten bord) 
Minimale contractduur 2 jaar 
Eén sponsorbord wordt gedeeld met een andere sponsor 
Afmeting totale bord ca. 60 x 250 cm 
Vermelding op website 
 
3. Balsponsor 
€ 50 per jaar 
Minimale contractduur 1 jaar 
Vermelding met sticker van ca. 40 x 40 cm op sponsorbord met meerdere balsponsors 
Vermelding op website 
Vermelding op bal 
 
4.  Locatiesponsor* 
€ 1.000 per jaar 
Minimale contractduur 2 jaar 
Bedrijfsnaam wordt verbonden aan beachvelden 
In alle communicatie vanuit AVC ’87 zal worden gecommuniceerd o.v.v. <bedrijfsnaam>beachcourt 
Eén sponsorbord van ca. 60 x 250 cm 
* In overleg 
 
5. Sponsoring in natura/overig 
Heeft u een ander idee hoe u onze vereniging kunt helpen? We horen het graag! 
 
 

 

Beachvolleybalclinic door Olympiërs Christiaan Varenhorst en Madelein Meppelink 

mailto:bestuur@avc87.nl

