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Voorwoord

Beste clubgenoten en volleybalvrienden,

Het nieuwe seizoen 2022/2023 komt er weer aan en ook dit jaar voorzien
we jullie natuurlijk van het bekende informatieboekje. Geheel in stijl van
de tijd en klimaat vriendelijkheid maken we vanaf dit jaar alleen nog een
digitale versie. Het boekje kan je dan ook niet meer kwijt raken, want het
komt ook nog downloadbaar op onze website te staan.

Het voorbije jaar en zelfs nu nog, zijn we niet af van Covid19/Corona
maar hopelijk behoren een lockdown en/of andere beperkende
maatregelen wel tot het verleden.
Het afgelopen seizoen werd dus toch ook weer raar seizoen want de
activiteitencommissie kon nauwelijks in actie komen en pas op 20 april
kon het eerste (kampioenen)feestje weer gezamenlijk gevierd worden en
werden ook de avondvierdaagse en het buitentoernooi in juni weer in de
planning gezet.

Op de valreep heeft het bestuur besloten om de jaarvergadering op 11
juni met het aansluitende toernooi niet te laten doorgaan. De reden is
simpelweg dat er veel te weinig animo voor was en het zo een soort
opgeleukte bestuursvergadering zou gaan worden… en die hadden we
juist begin juni al gehad.

Het nieuwe seizoen wordt dus ook nu weer spannend. Samen sporten
kan weer zonder beperkingen en de verschillende competities staan
alweer uitgewerkt in de startblokken.
De vraag die ieder jaar terugkomt is: hebben we wel voldoende trainers
en bestuursleden om de vereniging draaiend te houden?
Wilmy is voor een groot deel gestopt met haar werkzaamheden waarvoor
we haar al jarenlang zeer dankbaar zijn en zoals het er nu uitziet, is het
ons gelukt om (een deel van) haar taken aan anderen over te doen.

Naast de reeds bestaande samenwerking met volleybalvereniging Hellas
Nunspeet, welke ook aankomend seizoen voortgezet wordt voor 2 teams,



gaan we ook een nieuwe samenwerking aan met volleybalvereniging
Udeo uit Uddel.
In verband met het afnemen van het aantal jeugdleden wordt het steeds
moeilijker om jeugdteams te vormen. Om deze reden zullen er
aankomend seizoen twee meidenteams samengevoegd worden met
Udeo.  Dit is inmiddels al een bekend fenomeen bij ESV, want dit wordt al
een aantal jaar gedaan bij de jongensteams in samenwerking met
volleybalvereniging Hellas uit Nunspeet. De trainingen zullen worden
opgesplitst waarbij de teams een half jaar in Uddel trainen en een half
jaar in Elspeet. Op deze manier kunnen de jeugdleden van beide
verenigingen lekker blijven volleyballen!

Als bestuur hebben we besloten goed te gaan kijken waar de kosten
liggen voor ieder type speler (mini’s, jeugd, volwassenen en recreanten)
en de Nevobo afdracht goed te specificeren. Dit om de verschillende
contributies zo eerlijk (en laag mogelijk) te kunnen houden. We maken op
de startdag van 3 september bekend wat dit precies gaat worden. Zet die
dag, 3 september, vast groot in de agenda!

De nieuwe website zal deze zomer en dus ruim voor 3 september online
staan. We hopen dat jullie daar veel berichtjes en foto’s gaan delen want
dat maakt de website veel leuker om te bezoeken. Alleen de allereerste
keer hoeft een berichtje van jouw e-mailadres door ons goedgekeurd te
worden om vervolgens berichtjes/foto’s vanaf dat e-mailadres direct op
de site zichtbaar te laten zijn.

Namens het hele bestuur wens ik iedereen een fijne vakantie en een
sportief, gezond en verrassend volleybal jaar toe. Tot 3 september.

Met hartelijke groet,

Erik Vermij
Voorzitter



Agenda 2022-2023

September 2022
Zaterdag 3 september
Startdag + ledenvergadering voor de seniorenteams,
recreanten en A jeugd. Dames 2 verzorgt de invulling.

Maandag 5 september: Start eerste trainingen
Vanaf maandag 12 september: Start competitie

Oktober 2022 22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie

November 2022 Woensdag 2 november: Dankdag
Woensdag 9 november: Start bedrijvencompetitie
Zaterdag 26 november: CMV toernooi - De Schier Uddel

December 2022 24 december: Start kerstvakantie
Donderdag 29 december: Oliebollentoernooi

Januari 2023 8 januari: Einde kerstvakantie

Februari 2023 25 februari t/m 5 maart: Voorjaarsvakantie

Maart 2023 Lotenboekjes worden uitgedeeld
Woensdag 8 maart: Biddag

April 2023 Maandag 10 april: 2e Paasdag
Donderdag 27 april: Koningsdag

Mei 2023 29 april t/m 7 mei: Meivakantie
Woensdag 24 mei: Algemene Ledenvergadering
Maandag 29 mei: 2e Pinksterdag

Juni 2023 12 t/m 15 juni: Avondwandelvierdaagse
N.t.b.: Regiobank-ESV Buitentoernooi

September 2023 Zaterdag 2 september: Startdag + ledenvergadering voor
de seniorenteams, recreanten en A jeugd



Dagelijks bestuur

Voorzitter Erik Vermij
Stakenbergweg 162
8075 RB Elspeet
06 – 5390 2907
evermij@wxs.nl

Secretariaat Celine Goud
Spoekeboompje 34
8075 DK Elspeet
06 – 5497 6537

Elianne Bronkhorst
Van Oordtstraat 43
8071 KV Nunspeet
06 – 1218 4087
volleybalverenigingesv@gmail.com

Penningmeester Externe behartiging
Postadres secretariaat

Jeugdzaken Danielle Boonen
Eikenlaan 8
3881 CV Putten
06 – 3632 8751
danielleboonen@hotmail.com

Scheidsrechters- Margriet van de Zande
zaken Zeeweg 12

8071 HC Nunspeet
06 – 3747 9196
margrietvandezande@gmail.com

Wedstrijdzaken Sanne van den Heuvel
Weidevogellaan 66
8081 ZS Elburg
06 - 3413 7484
sannevdheuvel98@hotmail.com

mailto:evermij@wxs.nl


Algemeen adjunct Sjon Hofman
Kleine Kolonieweg 66
8075 PC Elspeet
0577 – 492524 / 06 – 5393 6276
sjon@hofmantransport.com

Algemeen Bestuurslid Gerrit Kuijt
Kempersweg 49
8075 PT Elspeet
06 – 2170 6976
gerritkuijt@hotmail.com

mailto:sjon@hofmantransport.com


Belangrijke informatie

Gegevens sporthal
Sporthal ‘Op de Heide’
Uddelerweg 96
8075 CK Elspeet

Contributie seizoen 2022-2023
Jeugdleden tot 12 jaar (spelend) €   84,00 per seizoen*
Jeugdleden van 12 tot 18 jaar € 138,00 per seizoen*
Seniorenleden € 227,00 per seizoen*
Recreanten € 131,00 per seizoen*
Donateurs/steunende leden €   15,00 per seizoen*

Het vierde lid en volgende uit 1 gezin hoeft geen contributie te betalen.
De contributies worden in 2 termijnen geïnd, de 1e termijn zal medio
oktober worden geïnd en de 2e termijn medio februari.

*Gedurende het kalenderjaar 2022 zal de helft van bovenstaande bedragen
worden geïncasseerd. Eventuele wijzigingen m.b.t. de contributie worden tijdig
gecommuniceerd door het bestuur.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden
doorgegeven aan het secretariaat via e-mail. Ook adreswijzigingen,
nieuwe mailadressen en rekeningnummers kunnen hier doorgegeven
worden.



Boetes competitie
Afgelopen jaren zijn er door de Nevobo aan onze vereniging boetes
opgelegd. Deze boetes waren voor verschillende onderdelen (te laat
verzetten wedstrijden, gele kaarten etc.). Wij willen iedereen erop wijzen
dat de boetes bij het desbetreffende team worden neergelegd.

Materiaalbeheer
Zijn er dingen kapot, meld dit dan zo snel mogelijk bij Sjon Hofman. Hij
zal daar dan mee aan de slag gaan. Daarbij valt te denken aan stoelen,
netten, volleybalpalen, spiegels enz. Verder zal het materiaalhok zoals
elk seizoen opgeruimd en ingedeeld worden. Wees hier allemaal
zorgvuldig mee, zodat het ook netjes blijft.

Trainingen
Vanaf 5 september 2022 beginnen de meeste trainingen voor het nieuwe
seizoen. De trainingen zullen in de week voor zaterdag 27 mei 2023
eindigen.

Teamdag
Ieder jaar wordt het seizoen gestart met een teamdag voor de
seniorenteams, recreanten en A- jeugd. Deze dag wordt georganiseerd
door een van de teams en het programma bestaat uit een sportief en
ontspannen gedeelte. De teamdag maakt deel uit van het reguliere
trainingsprogramma, dus iedereen wordt hier ook verwacht. Dit jaar is de
teamdag gepland op zaterdag 3 september 2022 en zal georganiseerd
worden door Dames 2.

Toegang sporthal
De deur van de sporthal kan alleen met een pasje geopend worden. De
deur van de kantine en de koelkasten zullen met 2 separate sleutels
geopend moeten worden. Elk team heeft een pasje en 2 sleutels
ontvangen. Ben je als team het pasje kwijt dan zal je dit moeten melden
bij het secretariaat en een nieuwe aan moeten vragen. Het is niet de
bedoeling dat het pasje en de sleutel welke bij de kassa behoort, wordt
opgehaald voor trainingsavonden.

Sinds januari 2020 is Sportbedrijf Nunspeet de beheerder van sporthal
Op de Heide. Voor ESV verandert er niet veel behalve dat we de sporthal
echt alleen mogen gebruiken als er gereserveerd is.



Voor trainingen betekent dit dat de zaal een kwartier voor aanvang
opgebouwd mag worden en voor wedstrijden is dit een half uur. De
kantine kunnen we wel onbeperkt gebruiken.

Onverwachts extra trainen of geen trainen? Geeft dit dan zo snel mogelijk
door aan de secretaris, zodat de zaal gereserveerd of geannuleerd kan
worden.

Ballentas
Ieder team heeft een eigen tas met ballen die gebruikt worden tijdens de
wedstrijden. Mocht er een bal lek zijn, meld dit dan gelijk en lever deze in.
Zijn er ballen kwijtgeraakt dan zal het team zelf de kosten moeten
dragen.

Het gebeurt regelmatig dat er ballen van andere teams meegenomen
worden naar uitwedstrijden of ballen langere tijd thuis blijven liggen. Dit is
absoluut niet de bedoeling; neem alleen je eigen ballen mee en de tas
moet de volgende training weer meegenomen worden naar de zaal. Ruim
na de laatste training alle ballen ook weer op, in de juiste tas. Dit
voorkomt een hoop ergernis voor de volgende teams.

Consumpties
Consumpties die tijdens trainingsavonden genuttigd worden, moeten
ingevuld worden op een consumptiebon. Tijdens kantinediensten
(competitieavond) kunnen de bonnen afgerekend worden. Verder willen
we vragen om na trainingen of het nuttigen van consumpties de
kantine/bar schoon achter te laten.

Privacy – Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds mei 2018 zijn alle verenigingen verplicht om een aantal privacy
regels na te volgen. De manier waarop ESV met jouw gegevens omgaat
is beschreven op de website onder Clubinfo/Privacy.



Commissies

Commissies Leden Contactpersoon
bestuur

Kantinecommissie Margriet van de Zande Margriet van de Zande

Sponsorcommissie

sc-esvvolleybal@hotm
ail.com

Hetty van den Hoek
(administratie)
Dico Mulder
Dries van Asselt

Sjon Hofman

Activiteitencommissie

ac-esvvolleybal
@hotmail.com

Liset Sewuster
Angelique Pluim
Angelique van den Hoek
Linde Houting
Maureen van der Zande

Celine Goud

Bedrijvencompetitie Sjon Hofman
Gerrit Kuijt

Sjon Hofman
Gerrit Kuijt

De desbetreffende contactpersoon vanuit het bestuur wordt op de hoogte
gehouden van de lopende zaken. De commissies kunnen bij hen terecht
als er vragen zijn of als beslissingen genomen moeten worden door het
bestuur.



Heren 1

Team Heren 1
Klasse 1e klasse
Trainingsdag en tijd Dinsdag 20.30 uur – 22.00 uur
Trainer Kay Bosscha
Coach -
Sponsor shirt HGS en RegioBank
Sponsor broek HGS en RegioBank
Sponsor tassen HGS en RegioBank

Naam speler
Gerben van Ark
Jarno van Ark
Dries van Asselt
Sjon Hofman
Niek Hofman
Dico Mulder
Erik Mulder
Kees de Ruiter
Gerwin van de Zande
Reijer van de Zande



Heren 1 (ESV-Hellas)

Team Heren 1
Klasse 1e klasse
Trainingsdag en tijd Woensdag 18.30 – 20.00 uur (Nunspeet)
Trainer Remco Zeevat
Coach Remco Zeevat
Sponsor shirt Hofman Transport
Sponsor broek Hofman Transport
Sponsor trainingsjack Buytengewoon Hovenier
Sponsor tassen Buytengewoon Hovenier

Naam speler
Nathan Bakker
Lorenzo Bruynseels
Christian den Dikken
Noah Hardeman
Rick Hofman
Anne-Gert Wessels
Emma Zoet



Dames 1

Team Dames 1
Klasse 2e klasse
Trainingsdag en tijd Maandag 19.15 – 20.45 uur
Trainer Kay Bosscha
Coach Kay Bosscha
Sponsor shirt Houthandel van Deuveren
Sponsor broek Houthandel van Deuveren
Sponsor trainingspak Plus Van der Horst

Sponsor tassen Administratiekantoor Balance bv en
Administratiekantoor van den Hoek

Naam speler
Daniëlle Boonen
Janine van Deuveren
Celine Goud
Sanne van den Heuvel
Rachel Kroes
Carola van den Hardenberg
Maureen van der Zande
Angelique van den Hoek



Dames 2

Team Dames 2
Klasse 2e klasse
Trainingsdag en tijd Maandag 20.45 – 22.00 uur
Trainer Kay Bosscha
Coach -
Sponsor shirt Buytengewoon Hovenier
Sponsor broek Buytengewoon Hovenier
Sponsor trainingspak PHB Deventer B.V.

Sponsor tassen Slim Solar Systems en Autobedrijf
A. Huisman

Naam speler
Ingrid van den Broek
Elianne Bronkhorst
Elma Dijkgraaf
Inge Frens
Hetty van den Hoek
Diane Mulderij
Angelique Pluim
Nicolet de Ruiter
Liset Sewuster
Margriet van de Zande



Jeugdteams
Bij een jeugdteam speel je als je tussen de 12 en 18 jaar bent.
C-team: 12/14 jaar
B-team: 14/16 jaar
A-team: 16/18 jaar

Op een sportieve manier een prestatie met elkaar neerzetten, dat is waar
onze trainers zich wekelijks voor inzetten. Er wordt één of twee keer per
week getraind en op zaterdag een wedstrijd gespeeld zolang de
competitie loopt. Via www.volleybal.nl of de app ‘Mijn Competitie’ van
Nevobo kan iedereen precies op de hoogte blijven van alle wedstrijden,
uitslagen en de stand.

Contact
Heb je vragen over het spelen bij een van onze jeugdteams, neem dan
contact op met Daniëlle Boonen (gegevens onder ‘Bestuur’).

http://www.volleybal


Jongens B (ESV-Hellas)

Team Jongens B
Klasse 2e klasse
Trainingsdag en tijd Donderdag 19.15 – 20.30 uur (Elspeet)
Trainer Jarno van Ark
Coach Thuis: Jarno  Uit: Ouders
Sponsor shirt Rabobank
Sponsor broek Rabobank
Sponsor tassen n.v.t. (via Hellas)

Naam speler
Drees de Bruin
Lucas Bakker
Boaz Fidder
Bram Franken
Thijs Hofman
Thomas Hop
Marnick Mulder
Daniel Visch



Meiden A1

Team Meiden A1
Klasse 1e klasse
Trainingsdag en tijd Dinsdag 19.00-20.30
Trainer Kay Bosscha
Coach Wilmy van de Steeg
Sponsor shirt Vrij Spel
Sponsor broek Vrij Spel
Sponsor trainingspak Vrij Spel
Sponsor tassen Houthandel van Deuveren

Naam speler
Rosalie van Ark
Iris van Asselt
Leah van Asselt
Mirjam van Asselt
Isa van den Broek
Merel Hazeleger
Imre van de Steeg
Shari Troost
Bianca van de Zande



Meiden A2

Team Meiden A2
Klasse 2e klasse
Trainingsdag en tijd Dinsdag 19.00-20.30
Trainer Kay Bosscha
Coach Kay Bosscha
Sponsor shirt De Bruin Process Equipment
Sponsor broek De Bruin Process Equipment
Sponsor trainingspak Hofman Installaties

Sponsor tassen Johan Schouten Rijopleidingen /
Rietdekkersbedrijf van Asselt

Naam speler
Anna de Bruin
Lieke Hofman
Joëlle Koetsier
Anne Smit
Astrid Stoffer
Rhodé Stoffer
Iris Wieberdink
Denise Wieberdink
Julia van de Werfhorst



Meiden B

Team Meiden B
Klasse 2 e klasse

Trainingsdag en tijd Dinsdag 17.45-19.00 (1e halfjaar Elspeet)
Maandag 18.30-19.45 (2e halfjaar Uddel)

Trainer Bianca van de Zande (Elspeet)
Marlon en Carolien (Uddel)

Coach Thuis: Bianca Uit: Ouders
Sponsor shirt VSS Meat
Sponsor broek VSS Meat
Sponsor tassen VSS Meat

Naam speler
Anne van Beek
Vera Hazeleger
Lindy Kuijt
Willemijn Smit
Céline Westerbroek
Jasmijn Bronkhorst
Jiska van den Brink



Meiden C1 (ESV)

Team Meiden C1 (ESV)
Klasse 3 e klasse
Trainingsdag en tijd Dinsdag 17.45-19.00
Trainer Mirjam van Asselt
Coach Thuis: Mirjam Uit: Ouders
Sponsor shirt Buytengewoon Hovenier
Sponsor broek Buytengewoon Hovenier
Sponsor tassen Bouwbedrijf Mulder Elspeet b.v.

Naam speler
Thirza van Ark
Lysanne Koetsier
Laura de Weerd
Emma de Weerd
Esmee Post
Marith van den Hoorn
Eva van de Zande
Karlijn de Weerd



Meiden C1 (UDEO)

Team Meiden C1 (ESV)
Klasse 2 e klasse

Trainingsdag en tijd Maandag 18.30-19.45 (1e halfjaar Uddel)
Dinsdag 17.45-19.00 (2e halfjaar Elspeet)

Trainer Marjon en Carolien (Uddel)
Mirjam en Bianca (Elspeet)

Coach Thuis: Marlon en Carolien
Sponsor shirt n.v.t. (via UDEO)
Sponsor broek n.v.t. (via UDEO)
Sponsor tassen n.v.t. (via UDEO)

Naam speler
Marije Bronkhorst
Ilse Dijkgraaf
Lieke Bronkhorst
Laura van der Zande
Eva Kuijt
Anne-Jet van Asselt
Rosanne van den Hoorn



Mini`s

Bij de mini’s speel je als je tussen de 6 en 12 jaar bent. Voor elke leeftijd
is er een niveau dat aansluit bij de spelers. Er worden gedurende het
seizoen activiteiten georganiseerd, om het plezier in de teams en als
vereniging te ondersteunen. De mini’s hebben tijdens de toernooien
shirts aan die gesponsord worden door Buytengewoon Hovenier.

Sinds een aantal jaar hebben we ook plaats voor kinderen van 4-6 jaar.
Deze groep kinderen wordt op een heel speelse manier alle
basisbewegingen aangeleerd die je nodig hebt om te gaan volleyballen.
De motoriek van kinderen wordt hier enorm gestimuleerd.

Voor vragen over het spelen bij de mini’s kan je contact opnemen met het
secretariaat via het genoemde e-mailadres onder ‘Bestuur’.

Team CMV - niveau 5

Trainingsdag en tijd Maandag 18.15 - 19.15
Woensdag 18.00 - 19.00

Trainer Maandag: Maureen/Janine/Rachel
Woensdag: Imre/Anne/Rhodé

Coach Ouders

Naam speler
Thijn Mulder
Rinze van Asselt
Jochem de Boer
Arthur van den Hoorn
Eva Koetsier



Recreanten

Elke maandagavond van 20.00 - 21.30 uur heeft ESV een recreatieve
training voor alle geïnteresseerden (m/v) in de volleybalsport. Geen
competitie, maar wel gezellig volleyballen. Er wordt gezamenlijk
ingespeeld waarna de groep wordt verdeeld in 2 teams die een wedstrijd
tegen elkaar spelen.

Kortom: sportief bezig zijn zonder verplichte, wekelijkse deelname. Kom
gerust een keertje meedoen. Voor meer informatie kan je contact
opnemen met het secretariaat.

Twee teams nemen deel aan de recreantencompetitie en worden
gesponsord door Houthandel van Deuveren, RegioBank, Johan
Schouten Rijopleidingen en Schuiteman-Elspeet.

Bedrijvencompetitie

De bedrijvencompetitie is een hele happening! Gezellig met vrienden,
familie of met collega’s op de woensdagavond volleyballen.
Vanaf woensdag 9 november tot medio april zijn de teams verwikkeld in
een spannende competitie. Er wordt om de week op woensdag gespeeld.
De eerste ronde is van 20.00 uur tot 21.00 uur en de tweede ronde van
21.00 uur tot 22.00 uur. Onderling worden er meerdere wedstrijden
gespeeld. Wie op de woensdagavond een kijkje komt nemen in de
sporthal merkt al gauw dat het er fanatiek aan toe gaat maar bovenal de
gezelligheid centraal staat.

Wil jij hier ook graag aan meedoen met vrienden, familie of collega’s, laat
dat dan weten want vanaf november willen we je graag verwelkomen!
Aanmelden kan bij Gerrit Kuijt (gegevens onder ‘Bestuur’).



Trainings- en wedstrijdschema 2021-2022
Dag Tijd Veld Activiteit Team Trainer(s)

Maandag 18.15 - 19.15 1 Training CMV Janine, Maureen
en Rachel

Maandag 19.15 - 20.45 1 Training Dames 1 Kay

Maandag 20.00 - 21.30 2 Training Recreanten Zelf

Maandag 20.45 - 22.00 1 Training Dames 2 Kay

Dinsdag 17.45 - 19.00 1 Training Meisjes C1 ESV Mirjam
Dinsdag 17.45 - 19.00 1 Training Meisjes C1 Udeo Mirjam en Bianca

*Meisjes C1 Udeo traint 1e helft van het seizoen in Uddel, 2e helft in Elspeet

Dinsdag 17.45 - 19.00 2 Training Meisjes B Bianca

Dinsdag 19.00 - 20.30 1+2 Training Meisjes A1 en A2 Kay

Dinsdag 20.30 - 22.00 1 Training Heren 1 Kay

Woensdag 18.00 - 19.00 1 Training CMV Imre, Anne en
Rhodé

Woensdag 20.00 - 22.00 1+2 Wedstrijd Bedrijvencompetitie -

*November 2022 - April 2023

Donderdag 19.15 - 20.30 2 Training Jongens B ESV-Hellas Jarno

Donderdag 19.30 1 Wedstrijd Dames 1 -

Donderdag 21.15 1 Wedstrijd Heren 1 -

Donderdag 21.15 2 Wedstrijd Dames 2 -

Zaterdag 13.00 1 Wedstrijd Meiden C -

Zaterdag 13.00 2 Wedstrijd Meiden B -

Zaterdag 15.00 1+ 2 Wedstrijd Meiden A1/A2 -

Zaterdag 17.00 2 Wedstrijd Jongen B ESV-Hellas -

* Zie het schema op www.nevobo.nl of de Nevobo App voor de data en tijden. Sommige
thuiswedstrijden wijken af van dit schema. Ook zullen er aankomend seizoen weer een
aantal thuisspeeldagen op zaterdag gaan plaatsvinden.

http://www.nevobo.nl


Sponsoren
Een vereniging bestaat niet zonder sponsoren. Sponsoren kan bij onze
vereniging op verschillende manieren door bijvoorbeeld kleding of tassen
te sponsoren. Ook hebben wij speciale sponsorpakketten. Mocht je hier
vragen over hebben dan kan je contact opnemen met Hetty van den
Hoek via het e-mailadres van de sponsorcommissie.

Pakketten Inhoud Wat doen wij voor u: Kosten:

Pakket 1 Advertentie in het
programmaboekje
van het
recreantentoernooi.

- Advertentie wordt geplaatst in het
programmaboekje.
- Sponsors worden tijdens het
recreantentoernooi regelmatig omgeroepen.

€ 50,-
(halve pagina)
€ 100,-
(hele pagina)

Pakket 2 Reclamebord in de
zaal “Op de Heide”

Contractduur 3 jaar

- Het reclamebord wordt tijdens alle wedstrijden
van Volleybalvereniging ESV op een duidelijke
plaats in sportzaal “Op de Heide” opgehangen.
- Sponsors worden tijdens het
recreantentoernooi regelmatig omgeroepen.
- Logo (.eps) wordt op www.esv-volleybal.nl
getoond (verspringend).

€ 125,- per
jaar*

Pakket 3 Reclamebord in de
zaal
“Op de Heide”

Advertentie in het
programmaboekje
van het
recreantentoernooi

Contractduur 3 jaar

- Het reclamebord wordt tijdens alle wedstrijden
van Volleybalvereniging ESV op een duidelijke
plaats in sportzaal “Op de Heide” opgehangen.
- Sponsors worden tijdens het
recreantentoernooi regelmatig omgeroepen.
- Advertentie (hele pagina) in het
programmaboekje.
- Logo (.eps) wordt op www.esv-volleybal.nl
getoond (verspringend)

€ 175,- per
jaar*

Pakket 3a Reclamebord in de
zaal
“Op de Heide”

Advertentie in het
programmaboekje
van het ESV
Recreanten
Volleybaltoernooi
en in het
routeboekje van de
Avondvierdaagse.

Contractduur 3 jaar

- Het reclamebord wordt tijdens alle wedstrijden
van Volleybalvereniging ESV op een duidelijke
plaats in sportzaal “Op de Heide” opgehangen.
- Sponsors worden tijdens het ESV Recreanten
Volleybaltoernooi regelmatig omgeroepen.
- Advertentie (hele pagina) in het
programmaboekje van het ESV Recreanten
Volleybaltoernooi.
- Advertentie wordt geplaatst in het routeboekje
van de Avondvierdaagse.
- Logo (.eps) wordt op www.esv-volleybal.nl
getoond (verspringend)

€ 200,- per
jaar*

http://www.esv-volleybal.nl
http://www.esv-volleybal.nl
http://www.esv-volleybal.nl


Pakketten Inhoud Wat doen wij voor u: Kosten:

Pakket 4 Hoofdsponsor

Contractduur 3
jaar

- Naam verbinden aan het ESV Recreanten
Volleybaltoernooi + mogelijkheden om
sponsormateriaal te tonen.
- Naam /Advertentie op voor- en achterkant van
het programmaboekje van het ESV Recreanten
Volleybaltoernooi.
- Advertentie (2x) wordt geplaatst in het
routeboekje van de Avondvierdaagse.
- Het reclamebord (2x) wordt tijdens alle
wedstrijden van Volleybalvereniging ESV op een
duidelijke plaats in sportzaal “Op de Heide”
opgehangen.
- Advertentie op de achterkant van het
lotenboekje.
- Advertentie op de achterkant van het ESV
informatieboekje.
- Sponsors worden tijdens het ESV Recreanten
Volleybaltoernooi regelmatig omgeroepen.
- Logo (.eps) wordt op www.esv-volleybal.nl
getoond (vast, dus niet verspringend).

€ 1.000,- per
jaar*

* Excl. eenmalige kosten voor het maken van het reclamebord  +/- €
150,00 indien een reclamebord nog niet aanwezig is c.q. vernieuwd
wenst te worden.

http://www.esv-volleybal.nl


Hoofdsponsoren


