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Sponsorcollectief 

Reglement sponsorplan KV De Meeuwen 

 

Binnen KV De Meeuwen is er de mogelijkheid om te sponsoren en 

kleding te bestellen voor een team. Dit kan onder de volgende 

voorwaarden: 

 

• Bij sponsoring wordt ten alle tijden het Sponsorcollectief De 

Meeuwen vooraf ingelicht, via 

commercielezaken@kvdemeeuwen.nl. 

 

• KV De Meeuwen kleding, inclusief het De Meeuwen logo, 

(wedstrijdkleding, trainingspakken, polo’s, tassen, inspeelshirts, 

trainingsshirts) worden ten alle tijden via en door het 

Sponsorcollectief De Meeuwen besteld. 

 

• Team kleding zonder KV De Meeuwen logo mag niet op 

wedstrijddagen worden gedragen. 

 

• Sponsoruitingen, tenues, wedstrijd shirt, inspeelshirts, polo’s, 

trainingspakken en tassen zijn na ondertekening van de 

sponsorovereenkomst het bezit van KV De Meeuwen. 

 

• KV De Meeuwen kleding blijft gedurende de looptijd van de 

overeenkomst bij het betreffende niveau en team (bijvoorbeeld 

C1 voor 3 jaar).  

 

• Trainingsshirt blijft bij de betreffende speler. 

 

 

  



  

Sponsorcollectief 

Volledig wedstrijd tenue (shirt en broek/rok) 

  

                               

Volledig tenue Aantal Kosten 

Junioren E en F  6 € 650,- 

Senioren, Junioren 
A/B/C/D 

10 € 1.050,- 

Contractduur is 3 jaar, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijzen zijn op 

basis van zwarte bedrukking en zijn inclusief BTW. 

Inclusief Sponsorcollectief De Meeuwen lidmaatschap.   



  

Sponsorcollectief 

Wedstrijdshirt   

 

 

 

 

                          

Wedstrijdshirt Aantal Kosten 

Junioren E en F  6 € 500,- 

Senioren, Junioren 
A/B/C/D 

10 € 750,- 

Contractduur is 3 jaar, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijzen zijn op 

basis van zwarte bedrukking en zijn inclusief BTW. 

Inclusief Sponsorcollectief De Meeuwen lidmaatschap.   



  

Sponsorcollectief 

Inspeelshirts  

 

Nb, alleen te verkrijgen in combinatie met 

wedstrijdshirt sponsoring 

 

 

Inspeelshirts Aantal Kosten 

Junioren E en F  6 € 300,- 

Senioren, Junioren 
A/B/C/D 

10 € 400,- 

Contractduur is 3 jaar, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijzen zijn op 

basis van witte bedrukking en zijn inclusief BTW. 

  



  

Sponsorcollectief 

Polo’s 

 

Nb, alleen te verkrijgen in combinatie met 

wedstrijdshirt sponsoring 

 

 

 Polo’s Aantal Kosten 

Junioren E en F  6 € 300,- 

Senioren, Junioren 
A/B/C/D 

10 € 400,- 

Contractduur is 3 jaar, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijzen zijn op 

basis van witte bedrukking en zijn inclusief BTW.  



  

Sponsorcollectief 

Trainingspakken 

             

                   

 

 

 

 

Trainingspakken Aantal Kosten 

Junioren E en F  6 € 650,- 

Senioren, Junioren 
A/B/C/D 

10 € 1.000,- 

Contractduur is 3 jaar, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijzen zijn op 

basis van zwarte bedrukking en zijn inclusief BTW. 

Inclusief Sponsorcollectief De Meeuwen lidmaatschap.   



  

Sponsorcollectief 

Sporttassen 

 

 Junioren C, D, E en F 

Senioren, Junioren A en B 

 

 

 

Sporttassen Aantal Kosten 
Junioren E en F  6 € 500,- 

Senioren, Junioren 
A/B/C/D 

10 € 850,- 

Contractduur is 3 jaar, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijzen zijn op 

basis van zwarte bedrukking en zijn inclusief BTW. 

Inclusief Sponsorcollectief De Meeuwen lidmaatschap.   



  

Sponsorcollectief 

Trainingsshirts  

  

 

 

 

 

 

Nb, sponsoring bij trainingsshirts op de rug. 

 

Trainingsshirts Aantal Kosten 

Junioren E en F  6 € 300,- 

Senioren, Junioren 
A/B/C/D 

10 € 400,- 

Contractduur is 1 jaar, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijzen zijn op 

basis van zwarte of witte bedrukking en zijn inclusief BTW. 
Inclusief Sponsorcollectief De Meeuwen lidmaatschap.   



  

Sponsorcollectief 

Reclamebord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aantal Kosten 

Reclamebord  1 € 250,- per jaar 
Contractduur is 3 jaar, facturatie per jaar. Prijs is exclusief BTW en exclusief eenmalige 

aanmaakkosten reclame bord en/of sticker door derden aan te brengen. 

Contract wordt automatisch verlengd. Opzegging van het contract voor het vierde seizoen 

dient voor 1 juli van het derde seizoen plaats te vinden.  

Inclusief Sponsorcollectief De Meeuwen lidmaatschap.   



  

Sponsorcollectief 

Wedstrijdbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aantal Kosten 

Wedstrijdbal  1 wedstrijd € 75,- 
Eenmalige overeenkomst, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijs is 

exclusief BTW. 

- Vermelding als balsponsor op de website 

- Vermelding bedrijfsnaam speaker, voor, tijdens en na de wedstrijd 

- Mogelijkheid tot plaatsen roll-up banner voor ingang zaal 

  



  

Sponsorcollectief 

Adverteren jaarlijkse presentatiegids 

 

 

 

 

 

 

 Aantal Kosten 

Advertentie 1/1 pagina € 395,- 

Advertentie 1/2 pagina € 275,- 

Advertentie 1/4 pagina € 175,- 
Eenmalige overeenkomst, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijs is 

exclusief BTW. 

- Full colour advertentie 

- Exclusief eenmalige opmaakkosten/dtp 



  

Sponsorcollectief 

Adverteren op MeeuwenTV 

 

Dagelijkse kabelkrant bij KV de Meeuwen. 

- Weergave van uw advertentie en/of aanbieding 

- Per maand aan te passen (meeuwentv@kvdemeeuwen.nl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aantal Kosten 

1 pagina 1 € 150,- 

2de pagina 1 € 75,- 

3de pagina 1 € 50,- 
Contractduur is 1 jaar, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijs is 

exclusief BTW.  

Contract wordt automatisch per jaar verlengd. Opzegging van het contract voor het 

volgende seizoen dient voor 1 juli plaats te vinden.   



  

Sponsorcollectief 

Combinatie mogelijkheden 

 

Wellicht bent u op zoek naar een combinatie van bovenstaande 

sponsoropties. Dit biedt u voordelen.  

Kleding combinaties 

 Aantal Kosten 
Volledig tenue, 
trainingspakken, tassen 

6 € 1620,- 

Volledig tenue, 
trainingspakken, tassen 

10 € 2610,- 

Volledig tenue en 
reclamebord 

6 tenues, 1 reclamebord € 1260,- 

Volledig tenue en 
reclamebord 

10 tenues, 1 reclamebord € 1620,- 

Wedstrijdshirt en 
reclamebord 

6 tenues, 1 reclamebord € 1125,- 

Wedstrijdshirt en 
reclamebord 

10 tenues, 1 reclamebord € 1350,- 

Contractduur is 3 jaar, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijs is inclusief 

BTW en exclusief eenmalige aanmaakkosten reclame bord en/of sticker door derden aan te 

brengen. 

Inclusief Sponsorcollectief De Meeuwen lidmaatschap.  

Promotie combinatie 

 Aantal Kosten 
Reclamebord, MeeuwenTV 
(1 pagina) en 
presentatiegids (1/4 
advertentie) 

1 € 650,- 

Contractduur is 1 jaar, volledig bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst. Prijs is 

exclusief BTW.  

Contract wordt automatisch per jaar verlengd. Opzegging van het contract voor het 

volgende seizoen dient voor 1 juli plaats te vinden.  

Inclusief Sponsorcollectief De Meeuwen lidmaatschap.   



  

Sponsorcollectief 

Sponsorvoorwaarden 

 

• Contractduur is afhankelijk van type sponsoring, volledig te 

voldoen bij aanvang overeenkomst. 

 

• Alle wedstrijdkleding wordt voorzien van rugnummer. 

 

• De prijzen zijn op basis van 1 kleurige bedrukking (zwart of wit). 

 

• Tassen zijn inclusief nummering. 

 

• Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

 

 

Bent is geïnteresseerd? Neem dan contact op met het 

Sponsorcollectief De Meeuwen, en stuur een email naar: 

commercielezaken@kvdemeeuwen.nl 

 

Erwin van den Hul 

Commerciële Zaken KV De Meeuwen 

mailto:commercielezaken@kvdemeeuwen.nl

