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Victum

Korfbal staat hoog in de top 10 van teamsporten in Nederland. Ook in Houten 
speelt de korfbalvereniging Victum een belangrijke rol. Korfbalvereniging 
Victum is een groeiende vereniging die inmiddels meer dan 350 actieve 
leden telt. Op het moderne sportcomplex aan de Weteringhoek beschikt 
Victum over diverse kunstgrasvelden en een eigen kantine. Met deze 
velden, de direct aangrenzende sporthal en de centrale ligging in Nederland 
beschikt Victum over één van de best uitgeruste korfbalvoorzieningen van 
Nederland.

Korfbal wordt steeds populairder in Nederland. Het is een bijzondere 
sport, het is namelijk de enige sport waarbij mannen/vrouwen en jongens/
meisjes samen in een team spelen. Zowel landelijk als ook in Houten wordt 
alles in het werk gesteld om korfbal onder de aandacht te brengen. De 
inspanningen zijn niet voor niets, gemiddeld wordt er door Victum met 
maar liefst 35 teams gespeeld.

Sportief gezien heeft Victum zijn strepen al aardig verdiend. Zowel het 
eerste als het tweede team heeft zich stevig gepositioneerd in de hogere 
landelijke klasses. Ook de jeugdteams (A1, A2, B1, B2, C1, D1, E1 
en F1) staan er goed voor. Zij spelen jaarlijks in de 1e klasse en door 
goede prestaties nemen zij regelmatig deel aan Nederlandse District 
Kampioenschappen.

De doelstelling van de vereniging is om sportbeoefening voor iedereen 
op elk niveau mogelijk te maken. Zo wordt Victum van jong tot oud 
vertegenwoordigd in competities op diverse niveaus en is er een G-team 
actief. Om ook de getalenteerde en ambitieuze leden naar een hoger niveau 
te brengen moet Victum doorgroeien naar een plaats in de subtop. Hierbij 
is het voor Victum noodzakelijk om de financiële huishouding te versterken. 
Victum is dan ook nadrukkelijk op zoek naar externe sponsoring.

In deze brochure schetsen wij de mogelijkheden die er voor u als bedrijf 
zijn. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Door groei van de vereniging 
genereert de club meer publiciteit en komen er meer mensen naar de 
vereniging. Een uitgelezen kans voor u om uw naamsbekendheid te 
vergroten of bedrijfsboodschap onder de aandacht te brengen. Uw bijdrage 
aan maatschappelijke doelen heeft daarnaast een positief effect op uw 
bedrijfsimago. 

Met uw bijdrage helpt u Victum om sportbeoefening op niveau voor 
iedereen mogelijk te maken.

Samen maken we Victum sterk



Meer dan alleen korfbal

Victum is een gezellige korfbalvereniging met 
ruim 350 leden, waarvan het grootste deel 
jeugdleden. Uiteraard draait het bij Victum niet 
alleen om gezelligheid. Naast de sportieve 
inzet moeten er vele werkzaamheden in en 
om de sportvereniging worden verricht om de 
sportiviteiten mogelijk te maken. De inzet van 
vrijwilligers is hierbij de drijvende kracht. De 
vereniging verwacht dan ook dat iedereen die 
lid wordt van Victum een bijdrage wil leveren 
aan de verenigingsactiviteiten.

Jongeren spelen, net als volwassenen, een 
belangrijke rol in het organiseren en uitvoeren 
van activiteiten, zoals:
- Het trainen en coachen van (jeugd)teams
- Het helpen in de kantine of keuken
- Het organiseren van sociale activiteiten of 
deelnemen aan één van de vele commissies 
van de vereniging.

Bij tal van activiteiten worden ook de ouders 
van jeugdleden gevraagd om een steentje bij te 
dragen, deze inzet bestaat bijvoorbeeld uit het 
rijden bij uitwedstrijden of een kantinedienst.

Victum ziet zich niet als een vereniging die 
alleen sportactiviteiten biedt aan kinderen, 
jongeren en volwassenen. Victum rekent zich 
ook een belangrijke rol toe in het bevorderen 
van eigen verantwoordelijkheid en het 
verbeteren van het algemene sociale klimaat 
in Houten.

Victum is in de wijde omgeving van Houten goed 
bekend. Niet alleen als sportvereniging maar 
ook als een plek waar kinderen in een veilige 
en plezierige omgeving hun tijd door kunnen 
brengen. Dit is te danken aan de vele sociale 
activiteiten die door Victum georganiseerd 
worden. Een aantal voorbeelden van deze 
activiteiten zijn:
- Sinterklaasviering
- Paasontbijt
- Deelname aan “Jantje Beton”
- Schoolkorfbal
- Korfbaltoernooien
- Zeskampen
- Feest-/Themavonden
- Jaarafsluiting voor het kader en vrijwilligers
- Jeugdkamp
- Sportgala

War Child

Met ingang van seizoen 2013-2014 doneert 
Victum sponsorschap aan War Child. Door 
het inzetten van de vrijwillers en middelen van 
Victum wordt dit mooie doel gepromoot. Naast 
een naamsverbintenis en shirtsponsoring 
worden jaarlijks diverse acties geïnitieerd door 
vrijwilligers van Victum om geld in te zamelen 
zodat War Child het goede werk dat ze doen 
voort kan blijven zetten.



Waarom sponsor van Victum?

Sponsoring is tegenwoordig niet meer weg 
te denken bij sportverenigingen en is door 
beperkte steun vanuit de overheid ook 
essentieel voor de financiële haalbaarheid van 
de vereniging. Met uw bijdrage helpt u Victum 
om de sociale functie voort te kunnen zetten.

De moderne faciliteiten, zichtlocatie en hoge 
bezoekersaantallen bieden daarnaast een 
uitstekende mogelijkheid voor u om uw bedrijf 
te promoten. Victum heeft hiervoor tal van  
mogelijkheden bedacht:
- Reclame-advertenties 
- Websitereclame
- Reclameborden langs het veld of in de zaal
- Club van 100 / Vrienden van Victum
- Bedrukte wedstrijdkorf
- Toernooi- en evenementensponsoring
- Kledingsponsoring

Het hoge niveau van de verschillende 
selectieteams draagt bij aan een 
gemeenteoverschrijdend bereik voor uw 
promotieactiviteiten. Daarnaast zal de 
vereniging zich inspannen om zoveel mogelijk 
bezoekers te trekken om uw lokale promoties 
onder de aandacht te brengen. Wij denken 
graag met u mee welk type sponsoring het 
beste bij uw doelen past.

U zult tijdens uw sponsoring snel merken dat 
u een zeer enthousiaste groep mensen steunt 
met hart voor de vereniging en gemeenschap. 

Is sponsoring wellicht iets voor u? Maak geheel 
vrijblijvend een afspraak via: prc@victum.nl

Wat kan Victum voor ú 
betekenen?

Naast de aangegeven voordelen van 
sponsoring proberen wij uiteraard iets 
extra’s te bieden. We nodigen u bijvoorbeeld 
graag uit om eens een wedstrijd te komen 
bezoeken, we organiseren regelmatig een 
Victum Business Event en we voorzien u 
desgewenst van een periodieke update over 
de verenigingsactiviteiten.

Heeft u andere ideeën over hoe de gezamelijke 
doelen behaald kunnen worden? Wij denken 
graag met u mee.

Bezoekers

Met meer dan 350 leden verdeeld over 
ongeveer 35 teams, komen er wekelijks aardig 
wat voetjes over de vloer. Vier avonden in de 
week wordt er intensief getraind op de velden en 
op woensdagavond spelen de midweekteams 
hun wedstrijden. Alle andere wedstrijden 
worden op de zaterdag gespeeld. Dit betekent 
dat er op een gemiddelde zaterdag ongeveer 
30 teams op het complex van Victum actief 
zijn. Per team kan worden gerekend op zo’n 15 
personen, waaronder spelers en begeleiding. 
Elke zaterdag verwelkomt Victum dus minimaal 
zo’n 450 bezoekers. De competitie, zowel op 
het veld als in de zaal, wordt gespeeld in de 
periode september tot en met mei. Jaarlijks 
leggen zo’n 17.500 mensen een bezoek af aan 
Victum.



Sponsormogelijkheden

Logo in de nieuwsbrief
Jaarlijkse sponsorbijdrage: € 150,-
Periode: vanaf 1 jaar
Het logo van uw bedrijf zal worden geplaatst in 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt minimaal 
20x per jaar naar ongeveer 350 leden 
verzonden en is tevens terug te vinden via de 
website.

Advertentie in de nieuwsbrief
Sponsorbijdrage vanaf: € 50,-
Periode: n.v.t.
Uw bedrijfsboodschap of -advertentie zal 2x 
worden opgenomen in de nieuwsbrief, welke 
minimaal 20x per jaar worden verspreid.

Logo op de website
Jaarlijkse sponsorbijdrage: € 200,-
Periode: vanaf 1 jaar
Uw logo wordt roulerend vertoond op de 
landingspagina van de website, ook wordt 
het logo inclusief link geplaatst op de 
sponsorpagina. 

Advertentie op het informatiescherm
Sponsorbijdrage 4 wedstrijddagen: € 50,-
Periode: n.v.t.
Uw bedrijfsboodschap of -advertentie 
zal roulerend worden getoond op het 
informatiescherm in de kantine.

Vriend van Victum
Jaarlijkse sponsorbijdrage: € 50,-
Periode: Vanaf 1 jaar
Vermelding op het Vrienden van Victum bord 
centraal geplaatst in de kantine.

Reclamebord Zaal
Jaarlijkse sponsorbijdrage: € 250,-
Eenmalige kosten: € 150,-
Periode: vanaf 3 jaar 
Een reclamebord in de sporthal met de 
afmetingen 210 x 70 cm. Dit bord zal tijdens 
competitiewedstrijden van Victum 1 en 2 
worden neergezet langs het veld.

Reclamebord Veld
Jaarlijkse sponsorbijdrage: € 300,-
Eenmalige kosten: € 350,-
Periode: vanaf 3 jaar
Een full color reclamebord langs het buitenveld 
met de afmetingen 420 x 70 cm.

Wedstrijdkorven Veld of Zaal 2 stuks
Jaarlijkse sponsorbijdrage: € 250,- per jaar
Eenmalige kosten: € 250,-
Periode: Vanaf 1 jaar
De met uw logo/naam bedrukte korven worden 
gebruikt tijdens wedstrijden op het 
hoofdveld tijdens de veld- of zaalcompetitie. 

Kleedkamerdeur sponsor
Jaarlijkse sponsorbijdrage: € 75,- per jaar
Eenmalige kosten: € 50,-
Periode: vanaf 1 jaar
Een plaat van A3 formaat met uw logo/
boodschap op één van de kleedkamers.

Club van 100
Jaarlijkse sponsorbijdrage: € 100,-
Periode: Vanaf 1 jaar
Vermelding op het Club van 100 bord centraal 
geplaatst in de kantine.

Interesse? prc@victum.nl



Kledingsponsor gezocht!

Uw logo komt tot leven op de kwaliteitsshirts van Victum!

Kledingpakketten
Team en inhoud pakket Eenmalig Per jaar
Het vlaggenschip S1 en S2 (i.c.m. hoofdsponsorschap)
Wedstrijdshirts, shorts, rokjes en coach polo’s € 1.940 € 1.300
De toekomst A1 / A2
Wedstrijdshirts, shorts, rokjes en coach polo’s € 970 € 525
Prestatieteams B1 / C1 / D1
Wedstrijdshirts en coach polo’s € 620 € 375
Overige teams
Wedstrijdshirts € 550 € 200

Aanvullende opties* S1 & S2 A1 / A2 B1/C1/D1 Overige
Eenmalig Per jaar Per jaar Per jaar Per jaar

Coach polo’s € 70 In pakket In pakket In pakket € 20
Shorts en rokjes € 350 In pakket In pakket € 0 € 0
Trainingspakken € 700 € 500 € 150 € 150 € 200
Sporttassen € 500 € 500 € 150 € 150 € 100
Teamtas € 40 € 50 € 20 € 20 € 20
Inschietshirts € 300 € 500 € 150 € 150 € 100

Jaarbijdrages zijn gebaseerd op een 3-jarig contract.
*Eenmalige kosten van de aanvullende opties voor het vlaggenschip vermenigvuldigen 
met twee, gezien het twee teams betreft. Bij E en F teams kunnen de eenmalige kosten 
lager zijn i.v.m. minder spelers per team.

Sponsorpakketten

Het liefst stellen we een pakket samen welke volledig op uw wensen 
afgestemd is. Uiteraard hebben we ook al een aantal mooie combinaties 
voor u voorbereid! Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op via: 
prc@victum.nl

Hoofdsponsor: drie jaar voor € 12.500,- (t.w.v. € 15.790,-)
- 2 Reclameborden langs het veld
- 2 Reclameborden in de zaal
- Kledingpakket voor het vlaggenschip
- Toernooisponsoring (2x per jaar: naamsverbinding, sponsoring
  geschenken en bokalen, advertentie in programmaboekjes)
- Vlag met logo op zichtlocatie
- Reclamebord centraal in de kantine
- Logo op de website

Goud pakket: drie jaar voor € 5.000,-  (t.w.v. € 6.045,-)
- 2 Reclameborden langs het veld
- 1 Reclamebord in de zaal
- Kledingpakket voor 1 prestatieteam
- Logo op de website
- Club van 100

Zilver pakket, drie jaar voor € 3.000,- (t.w.v. € 3.600,-)
- 1 Reclamebord langs het veld
- 1 Reclamebord in de zaal
- Kledingpakket voor 1 “overig” team
- Club van 100

Brons pakket, drie jaar voor € 1.500,- (t.w.v. € 1.750,-)
- 1 Reclamebord in de zaal
- 8 Wedstrijddagen adverteren op het informatiescherm
- Logo op de website
- Vriend van Victum



Korfbalvereniging

Victum
Bezoekadres:
Hefbrug 7
3991 LB Houten

www.victum.nl

prc@victum.nl


