
VC SET UP MEERLO
SPONSOR WORDEN
OVER VC SET UP
VC Set Up Meerlo is een actieve volleybalvereniging 
die al 55 jaar bestaat. De vereniging telt ruim 
200  spelende leden, verdeeld over 3 senioren, 8 
recreatieve en 9 jeugdteams. De leden zijn afkomstig 
uit de gehele regio Meerlo en omstreken. (Tienray, 
Swolgen, Wanssum, Blitterswijck, Wellerlooi, Venray, 
Geijsteren). Daarnaast ondersteunt een grote 
groep vrijwilligers en niet-spelende leden onze club. 
Sporthal ’t Brugeind in Meerlo is de trainingslocatie 
waar ook de thuiswedstrijden gespeeld worden. 
Naast hoofdgebruiker VC Set Up, wordt er door 
diverse andere verenigingen gebruik gemaakt van 
Sporthal ’t Brugeind. Verbondenheid stimuleren 
tussen dorpen, jeugd en volwassenen die met 
elkaar volleyballen en hiernaast ook deelnemen aan 
leuke verenigingsactiviteiten is nog steeds de basis 
voor onze bloeiende volleybalvereniging.

SPONSORING IETS 
VOOR U?
Voor de vereniging is het belangrijk om financiële 
ondersteuning te krijgen van bedrijven uit de 
regio. Want op die manier kunnen wij onze leden 
optimaal faciliteren in het spelen van volleybal, op 
competitief en recreatief niveau. Als bedrijf dient 
u binnen de eigen regio een maatschappelijk doel; 
u stimuleert inwoners en klanten om te bewegen 
en daardoor gezond te blijven. Door VC Set Up 
te sponsoren zorgt u voor naamsbekendheid en 
brengt u uw bedrijf op een positieve manier onder 
een breed publiek onder de aandacht.

VC SET UP 
KERNACHTIG
• 55 jaar volleybal Meerlo en omstreken
• Ruim 200 enthousiaste leden
• Regiofunctie, met zeer goede reputatie in het 

opleiden van jeugdige volleybaltalenten
• Wekelijks alleen al ruim 800 sporthalbezoekers 

vanwege volleybaltrainingen en wedstrijden
• Groot bereik op social media 

Volleybalclub Set Up
Hoofdstraat 93
5864 BD Meerlo
www.vcsetupmeerlo.nl
info@vcsetupmeerlo.nl 
Contactpersoon voor de sponsorcommissie 
te bereiken via: sponsoring@vcsetupmeerlo.nl 



SPONSORING IETS VOOR U?
Sponsorpakket      Wat houdt het in        Kosten

Shirtsponsor       uw logo op het wedstrijdshirt van een afdeling(jeugd/senioren) binnen de club
        reclamebord met logo van uw bedrijf in de sporthal in Meerlo   € 500,-/jr

Broeksponsor       uw logo op de wedstrijdbroek van een afdeling(jeugd/senioren) binnen de club
        reclamebord met logo van uw bedrijf in de sporthal in Meerlo   €500,-/jr

Bordsponsor       reclamebord met logo van uw bedrijf in de sporthal in Meerlo   €150,-/jr

Beachsponsor       naam van het toernooi wordt gekoppeld aan het bedrijf van de hoofdsponsor  €500,-/jr
        een speelveld krijgt de naam van het bedrijf die het veld sponsort  €250,-/jr

Club van 100                 Zie hieronder                     €100,/jr

Vriend van VC Set Up      Zie hieronder                     € 25,-/jr

Alle sponsoren krijgen 

- naamsvermelding op onze website met een link naar uw eigen website
- naamsvermelding op ons digitale scherm in de entree van onze sporthal
- een uitnodiging voor onze feestavond
- tweemaal per jaar laten we iets van ons horen  


