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Geschiedenis

Volley Zuid is in de loop van de jaren ontstaan uit een aantal fusies 

van kleinere verenigingen in Rotterdam. De verenigingen ZVC (1949) en  

ROVOC (1968) zijn in 1990 gefuseerd tot Avital ‘90 en de verenigingen 

HPV (1966) en Jong Pendrecht (1956) zijn in 1988 gefuseerd tot HJPV.

Beide verenigingen speelden al in Sporthal Mercatus en hebben in 1998 
besloten de handen ineen te slaan en vormden zo het huidige Volley Zuid. 
De eerste sportieve stappen zijn door de voorgangers van Volley Zuid al in 
1949 gezet, kort na de oprichting van een officiële Nationale Bond (NeVoBo, 
opgericht in 1947).
Door haar verschillende achtergronden heeft de club een rijke geschiedenis 
en heeft met één van haar voorgangsters zelfs in de hoogst landelijke klasse 
gespeeld. 

Volley Zuid hoort vandaag de dag bij de grotere volleybalverenigingen in de 
regio en is zelfs de enige volleybalvereniging in Rotterdam Zuid. Volley Zuid 
heeft op dit moment ongeveer 250 leden, waarvan 80 jeugdleden. Dit leden-
tal is de laatste jaren stabiel.

Algemene doelstelling

Volley Zuid wil een moderne en transparante volleybalvereniging zijn met vol-
leyballers van alle niveaus (reguliere en recreanten competitie) en alle leef-
tijden (senioren, junioren en mini’s). Daarbij streeft Volley Zuid een gezellig 
en actief verenigingsleven na. Naar buiten toe presenteert de vereniging zich 
actief en positief. Volley Zuid is de vereniging waar prestatie en gezelligheid 
hand in hand gaan.

Technische doelstelling

De doelstelling is Dames 1 en Heren 1 structureel op niveau regiodivisie te 
laten spelen. De overige teams dienen zoveel mogelijk aansluitend op alle 
niveaus daaronder te spelen, dus zowel bij de dames als bij de heren van pro-
motieklasse tot derde klasse bij voorkeur in elke klasse tenminste één team.
Om de doorstroming van de jeugd te bevorderen wordt meetrainen en mee-
spelen door de jeugdleden bij de senioren gestimuleerd. Aan talentvolle 
spelers uit de jongere teams kan worden aangeboden mee te trainen met 
de oudere jeugd.
Jeugdleden die in aanmerking komen voor talententrainingen, kunnen worden 
aangemeld voor deelname aan activiteiten in het kader van talentontwikkeling 
die door de NeVoBo worden georganiseerd (rayonselectie, volleybalschool).

VOLLEY ZUID
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Sociale doelstelling

Volley Zuid streeft naar het bevorderen en vergroten van de onderlinge 
betrokkenheid tussen de leden. Dit wordt, zowel binnen als buiten het volley-
bal, gestimuleerd door het organiseren van gemengde verenigingstoernooien, 
activiteiten en natuurlijk ook feesten.
De activiteitencommissie van Volley Zuid ontwikkelt ideeën en organiseert 
deze initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn:

	 •	 Het	Openingstoernooi voor meerdere teams in de voorbereiding
	 •	 Het	Koningskoppeltoernooi in januari om gezamenlijk het nieuwe jaar  
  in te luiden
	 •	 Klaverjasavonden waar fanatiek een kaartje gelegd zal worden
	 •	 Volley Zuid Got Talent; een mix-toernooi waarbij alle jeugdleden samen  
  met de spelers van Dames 1 en Heren 1 op het veld staan
	 •	 Bedrijventoernooi voor diverse bedrijven uit de regio
	 •	 Groot jeugdtoernooi voor alle jeugdteams aan het einde van het seizoen 
	 •	 Diverse	themafeesten (FOUT!, ‘70/’80 , ‘Bling Bling’, Wild West, etc.)
	 •	 Het	Sinterklaasfeest, de Bingo, de bowlingmiddag en nog veel meer.

De leden van Volley Zuid worden op enthousiaste manier aangespoord 
om actief deel te nemen aan dit verenigingsleven. Zij worden op de hoogte 
gehouden van alle activiteiten via de website, e-mails, posters in de sporthal 
en op persoonlijke wijze.

Volley Zuid beschikt over een eigen kantine (‘de Mercantine’) waar boven-
staande activiteiten plaats vinden.  In de zomer van 2012 is een fanatieke 
groep leden aan de slag gegaan met een verbouwing en sindsdien beschikt 
Volley Zuid over de mooiste volleybalkantine van Rotterdam e.o. 

Maatschappelijke rol

Volley Zuid kijkt niet alleen intern naar alle mogelijkheden, maar is zich ervan 
bewust dat de vereniging ook iets kan doen richting de gemeente Rotter-
dam en de wijk waarin ze ligt. Als Sportstad heeft Rotterdam de doelstelling 
om zoveel mogelijk Rotterdammers, zowel jong als oud, aan het sporten te 
krijgen. Hiervoor heeft Rotterdam een aantal projecten ontwikkeld waar ook 
Volley Zuid in participeert. Zo heeft Volley Zuid in het verleden diverse clinics 
gegeven in een aantal deelgemeentes om de jeugd van de basisscholen 
kennis te laten maken met volleybal. 

Volleybalvereniging Volley Zuid
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Vrijwilligers

Om een vereniging te zijn die op technisch, sociaal en maatschappelijk vlak 
voorop wil lopen, ben je afhankelijk van vrijwilligers. Volley Zuid heeft daarin 
een erg enthousiaste groep mensen die zich volledig inzet voor hun club. 
Net als elke vereniging kan ook Volley Zuid altijd extra vrijwilligers gebruiken 
en daarom is de club aan de slag gegaan met een vrijwilligersbeleid. Op deze 
manier wil Volley Zuid op een gestructureerde en professionele manier om-
gaan met al die leden die vrijwilligerswerk verrichten. Enkele speerpunten van 
het beleid: Hoe gaan we deze mensen behouden, hoe haal je ze binnen en 
hoe kan je ervoor zorgen dat deze mensen het beste in zich naar boven halen. 
Één van de onderdelen om de vrijwilligers te stimuleren is de jaarlijkse prijs 
voor de vrijwilliger van het jaar.

Volley Zuid is een bruisende club en werkt hard. Of het nu gaat om het beha-
len van een kampioenschap, het doorstromen van talenten, het organiseren 
van activiteiten, of het deelnemen aan projecten van de gemeente Rotter-
dam.  Volley Zuid gaat ervoor !

Waarom Volley Zuid sponsoren?

Volley Zuid wil het boegbeeld van volleybal in Rotterdam Zuid zijn en heeft 
de ambitie om ook in de regio een grotere naamsbekendheid te vergaren.
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van de vele 
vrijwilligers binnen de vereniging, maar zonder de steun van u als sponsor 
zijn we beperkt in onze mogelijkheden.

Daarom vormen sponsors voor Volley Zuid een belangrijke doelgroep. U als  
sponsor kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de prestaties van de vereniging. 
Volley Zuid is een bruisende, sociale vereniging die in een gezellige atmosfeer 
probeert de individuele prestaties zo hoog mogelijk te houden, zodat een  
ieder op zijn eigen niveau het beste uit zichzelf kan halen.

We zijn een sterke, nog steeds groeiende, vereniging die regelmatig op een 
positieve manier in de spotlights staat. En hier kunt u als sponsor ook van 
meeprofiteren.

Het is de doelstelling van Volley Zuid om sponsorrelaties voor langere tijd 
aan te gaan om op deze manier de continuïteit van onze technische doel-
stellingen te kunnen waarborgen. Uiteraard zal Volley Zuid er in deze relatie 
alles aan doen om uw bedrijf op een positieve manier in de belangstelling 
te brengen.
 

VOLLEY ZUID
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Sponsormogelijkheden Volley Zuid

De sponsorcommissie van Volley Zuid heeft enkele pakketten samengesteld 
waar u als potentieel sponsor van Volley Zuid uit kunt kiezen. Indien u zelf 
ideeën heeft wat betreft uw sponsorwensen kan er altijd gekeken worden 
naar een ‘pakket op maat’, dat geheel aan uw wensen voldoet.

Sponsorpakketten

pakket ACE € 5000 per seizoen
Sponsor Jeugdafdeling

	 •	 Bedrijfslogo/naam	op	de	shirts	van	onze	mini-jeugd	(CMV	Volleybal)
	 •	 Bedrijfslogo/naam	op	de	shirts	van	alle	jeugdtrainers	/	coaches
	 •	 Bedrijfslogo/naam	op	de	sweaters	van	onze	competitiespelende 
   jeugdleden 
	 •	 2	spandoeken	in	de	sporthal
	 •	 Banner	met	link	naar	uw	eigen	website	op	de	site	van	Volley	Zuid
	 •	 Bedrijfslogo	op	het	officiële	briefpapier	van	Volley	Zuid
	 •	 Bedrijfslogo	op	de	TV-presentatie	in	de	kantine
	 •	 Bedrijfslogo	op	de	nieuwsbrief
	 •	 Lidmaatschap	van	“Vrienden	van	Volley	Zuid”
	 •	 Gratis	deelname	aan	het	Volley	Zuid	Bedrijventoernooi

Als sponsor van Pakket ACE kunt u 1x per jaar (in overleg) gebruik maken 
van de sporthal en/of kantine t.b.v. een bedrijfsactiviteit. U kunt hierbij 
denken aan bijvoorbeeld een sportdag of volleybal clinic. 

pakket SMASH € 2500 per seizoen, H1 of D1
Teamsponsor Senioren € 1500 per seizoen, overig

	 •	 Bedrijfslogo/naam	 op	 de	 trainingspakken	 van	 het	 gesponsorde	 
  team
	 •	 Bedrijfslogo/naam	op	de	inspeelshirts	van	het	gesponsorde	team
	 •	 Spandoek	in	de	sporthal
	 •	 Banner	met	link	naar	uw	eigen	website	op	de	site	van	Volley	Zuid
	 •	 Bedrijfslogo	op	het	officiële	briefpapier	van	Volley	Zuid
	 •	 Bedrijfslogo	op	de	TV-presentatie	in	de	kantine
	 •	 Bedrijfslogo	op	de	nieuwsbrief
	 •	 Lidmaatschap	van	“Vrienden	van	Volley	Zuid”
	 •	 Gratis	deelname	aan	het	Volley	Zuid	Bedrijventoernooi

Volleybalvereniging Volley Zuid
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VOLLEY ZUID

pakket pASS € 425 per seizoen
Algemene sponsor

	 •	 Spandoek	in	de	sporthal
	 •	 Banner	met	link	naar	uw	eigen	website	op	de	site	van	Volley	Zuid
	 •	 Bedrijfslogo	op	de	TV-presentatie	in	de	kantine
	 •	 Bedrijfslogo	op	de	nieuwsbrief
	 •	 Lidmaatschap	van	“Vrienden	van	Volley	Zuid”

pakket SET-Up € 130 per seizoen
Logo	sponsor

	 •	 Banner	met	link	naar	uw	eigen	website	op	de	site	van	Volley	Zuid
	 •	 Bedrijfslogo	op	de	TV-presentatie	in	de	kantine
	 •	 Bedrijfslogo	op	de	nieuwsbrief
	 •	 Lidmaatschap	van	“Vrienden	van	Volley	Zuid”

Algemene voorwaarden sponsorpakketten

	 •	 	Voor	 het	 aanmaken	 van	 een	 spandoek	 rekenen	 wij	 eenmalige	 aan-
maakkosten van € 55. Het spandoek is na afloop eigendom van uw 
bedrijf. Alle spandoeken moeten voldoen aan de gestelde maatvoe-
ring van Volley Zuid.

	 •	 Sponsorpakketten	 PASS	 en	 SET-UP	 worden	 aangegaan	 voor	 een	 
  periode van één seizoen en zullen stilzwijgend verlengd worden met  
  een nieuwe seizoensperiode indien er geen schrijven is ontvangen van  
  beëindiging voor de aanvang van het nieuwe seizoen (1 juni van het jaar).
	 •	 Sponsorpakketten	 ACE	 en	 SMASH	 	 worden	 aangegaan	 voor	 een	 
  periode van minimaal 2 seizoenen en zullen stilzwijgend verlengd worden 
  met een nieuwe seizoensperiode indien er geen schrijven is ontvangen  
  van beëindiging voor de aanvang van het nieuwe seizoen (1 juni van  
  het 2de sponsorjaar).
	 •	 	Bovenstaande	 tarieven	zijn	vastgesteld	op	1	 juli	2013.	Volley	Zuid	 is	

verplicht haar sponsors voor 1 juni van het jaar op de hoogte te stellen 
van eventuele prijswijzigingen.  

Naast sponsoring door het afsluiten van een sponsorpakket kunt u Volley Zuid ook 
steunen met een eenmalige financiële tegemoetkoming gedurende een seizoen.
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Volleybalvereniging Volley Zuid

Eenmalige sponsoring

Wedstrijdbal
Sponsoring van de wedstrijdbal voor de thuiswedstrijden van 
Dames 1 of Heren 1 € 50
Sponsoring van 5 wedstrijdballen voor 5 thuiswedstrijden van 
Dames 1 of Heren 1 € 200

Uw bedrijf krijgt op de dag van de thuiswedstrijd een prominente pagina op 
de TV-presentatie in de kantine. Mocht uw bedrijf in het bezit zijn van bijvoor-
beeld een vlag dan kan deze op de dag van de thuiswedstrijd door Volley 
Zuid opgehangen worden in de sporthal.

Evenementensponsor min. € 100
Volley Zuid organiseert elk seizoen een aantal evenementen voor haar leden, zoals:
	 •	 Het	Openingstoernooi	
	 •	 Het	Koningskoppeltoernooi
	 •	 Volley	Zuid	Got	Talent
	 •	 Sinterklaasfeest	voor	alle	jeugdleden	en	kinderen	van	leden	/	sponsors
	 •	 Bowlingmiddag	voor	alle	jeugdleden
	 •	 Feesten	met	wisselend	thema

Sponsoring van deze evenementen is eenmalig en kan uiteraard naast een 
reeds lopend sponsorpakket worden aangegaan. Uw bijdrage zal o.a. gebruikt 
worden voor het aanschaffen van trofeeën, herinneringen, bijdrage in de 
drankjes voor de jeugd, huren van de bowlingbaan, etc. 

Uw bedrijf krijgt in de weken voorafgaand aan de dag van het evenement 
een prominente pagina op de TV-presentatie in de kantine. Mocht uw bedrijf 
in het bezit zijn van bijvoorbeeld een vlag dan kan deze op de dag van het 
evenement door Volley Zuid opgehangen worden in de sporthal / kantine.

Neem voor het bespreken van al uw sponsorwensen contact op met de 
sponsorcommissie via sponsoring@volleyzuid.nl

pakket VoLLEY ZUID in overleg
Hoofdsponsor

Als vereniging vinden wij dit een zeer belangrijke vorm van sponsoring. 
Om deze reden is dit pakket alleen af te nemen in de vorm van een  
‘pakket op maat’ waar beide partijen zich voor langere tijd comfortabel bij 
voelen. Na het samenstellen van het pakket zal er een sponsorbijdrage 
worden afgesproken.
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Sporthal Mercatus

Spinozaweg 398

3076 ET  Rotterdam

volleyzuid.nl 


