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HET VERHAAL VAN
VOLLEY ZUID 

Het verhaal van Volley Zuid
Volley Zuid is een volleybalvereniging uit Rotterdam 
Zuid, ontstaan uit meerdere fusies van verschillende 
volleybalverenigingen.
Volley Zuid is een club waar betrokkenheid en ambitie 
samenkomen. Bij Volley Zuid kun je sporten op je eigen  
niveau en wordt er altijd naar je omgekeken. 

Met teams op allerlei niveau’s kan iedereen er de echte 
versie van zichzelf zijn en beter worden. Activiteiten zijn 
er voor jong en voor oud. Er wordt voor iedereen wat 
georganiseerd en het grote aantal vrijwilligers dat hun 
handen uit de mouwen steekt, maakt Volley Zuid tot de 
eigenzinnige, betrokken en ambitieuze vereniging die zij 
is. 
De leden zijn er voor de vereniging en de vereniging is er 
voor de leden. Wie je ook bent en waar je vandaan komt.
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Ambitieus
Volley Zuid is een ambitieuze vereniging. De vereniging 
probeert spelers en trainers beter te maken. Daarnaast 
is er de ambitie om maatschappelijk betrokken te zijn en 
iets voor de wijk te betekenen. Ambitieuze leden worden 
ondersteund door de club, en andersom. De vereniging 
heeft ook het sportpluspredicaat van de gemeente 
Rotterdam gekregen. Volley Zuid is meer dat sport, alleen 
al door haar maatschappelijke betrokkenheid

Betrokken
De vereniging zelf zet zich niet alleen in voor eigen leden, 
maar ook voor niet-leden, sponsoren en de omgeving. 
Betrokken betekent ook het grote aantal vrijwilligers wat 
zich inzet voor de vereniging. Zij zijn het hart van de club 
en houden alles draaiend.

Eigen
Volley Zuid doet alles net een beetje anders dan anderen. 
Overal een stapje extra en iedereen doet zijn eigen ding. 
Iedereen kan zichzelf zijn en voelt zicht thuis binnen de 
club. De eigenzinnigheid komt tevens naar voren in de 
eigen kantine en de mogelijkheid tot spelen op eigen 
niveau.
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DE GESCHIEDENIS
VOLLEY ZUID 

1949
Oprichting van 

“Snelwiek”

1953
“Snelwiek” wordt 
voortgezet onder 
de naam “Z.V.C.”

1956
Oprichting van 

Jong Pendrecht

1966
Oprichting van “H.P.V.”.
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1968
Oprichting van 

ROVOK als afdeling 
van sportclub D.R.L.

1988
Fusie van HPV en Jong 

Pendrecht in HJPV.

1990
Fusie van ROVOK 

en ZVC in Avital’90. 

1998
Fusie van Avital’90 en 
HJPV in Volley Zuid
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SPONSORPAKKETTEN

VOLLEY ZUID 

ACE
Maatschappelijk sponsorpakket
 
Volley Zuid probeert niet alleen in de zaal, maar ook daar 
buiten betrokken te zijn. Door maatschappelijke projecten 
draagt Volley Zuid haar steentje bij binnen de wijk. Met 
het sponsorpakket “ACE” kan je ons hier bij helpen. 

Inhoud van het pakket
 ➤ Logo op de truien van de trainers/coaches
 ➤ Bedrijfsnaam verbinden aan een maatschappelijk 

project
 ➤ Naamdrager van een event/activiteit
 ➤ Spandoek in de sporthal
 ➤ Logo met link op de website
 ➤ Vermelding op social media
 ➤ Vrienden van Volley Zuid

Contractduur
Het contract geldt voor minimaal 2 jaar.

Sponsorbijdrage
De eenmalige kosten voor het bedrukken van het 
spandoek komen voor rekening van de sponsor. De 
jaarlijkse bijdrage voor het sponsorpakket bedraagt 
€2.500.
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SMASH
Dames 1 en Heren 1 teamsponsorpakket
 
Dames 1 en Heren 1 zijn de vlaggenschepen van de 
vereniging. De doelstelling is om Dames 1 en Heren 
1 structureel regiodivisie te laten spelen. Met het 
sponsorpakket “SMASH” kan je deze teams naar een 
hoger niveau tillen.

Inhoud van het pakket
 ➤ Logo op trainingspakken beide teams
 ➤ Logo op inspeelshirts beide teams
 ➤ Logo op tassen
 ➤ Spandoek in de sporthal
 ➤ Logo met link op de website
 ➤ Vermelding op Social Media
 ➤ Vrienden van Volley Zuid

Contractduur
Het contract geldt voor minimaal 2 jaar.

Sponsorbijdrage
De eenmalige kosten voor het bedrukken van het 
spandoek komen voor rekening van de sponsor. De 
jaarlijkse bijdrage voor het sponsorpakket bedraagt 
€2.000.
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BLOCK
Teamsponsorpakket
 
Volley Zuid biedt al jaren volleybal op alle niveaus. Wij 
vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn eigen 
niveau kan ontwikkelen en zich betrokken voelt bij de 
vereniging. Met het sponsorpakket “BLOCK” kan je deze 
teams helpen ontwikkelen. 

Inhoud van het pakket
 ➤ Logo op trainingspakken
 ➤ Logo op inspeelshirts
 ➤ Spandoek in de sporthal
 ➤ Logo met link op de website
 ➤ Vermelding op Social Media
 ➤ Vrienden van Volley Zuid

Contractduur
Het contract geldt voor minimaal 2 jaar.

Sponsorbijdrage
De eenmalige kosten voor het bedrukken van het 
spandoek komen voor rekening van de sponsor. De 
jaarlijkse bijdrage voor het sponsorpakket bedraagt 
€1.500.

SPONSORPAKKETTEN

VOLLEY ZUID 
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SERVE
Beachvolleybalsponsor
 
Volley Zuid is ook actief in het beachvolleybal. En ook 
daar kan iedereen op zijn eigen niveau beachvolleyballen; 
recreatief of competitief. Met het Sponsorpakket 
“SERVE” help je Volley Zuid meer te halen uit de 
beachvolleybalactiviteiten.

Inhoud van het pakket
 ➤ Spandoek
 ➤ Beachbord
 ➤ Wedstrijdbal
 ➤ Logo met link op de website
 ➤ Vermelding op Social Media
 ➤ Vrienden van Volley Zuid

Contractduur
Het contract geldt voor minimaal 2 jaar.

Sponsorbijdrage
De eenmalige kosten voor het bedrukken van het 
spandoek komen voor rekening van de sponsor. De 
jaarlijkse bijdrage voor het sponsorpakket bedraagt 
€1.000.
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PASS
Jeugd sponsorpakket
 
De jeugd heeft de toekomst, ook binnen Volley Zuid. Met 
het sponsorpakket “PASS” help je de jeugdafdeling van 
Volley Zuid groeien. Met name bij de jongens kunnen wij 
je bijdrage goed gebruiken.

Inhoud van het pakket
 ➤ Spandoek in de sporthal
 ➤ Logo met link op de website
 ➤ Vermelding op social media
 ➤ Vrienden van Volley Zuid

Contractduur
Het contract geldt voor minimaal 1 jaar.

Sponsorbijdrage
De eenmalige kosten voor het bedrukken van het 
spandoek komen voor rekening van de sponsor. De 
jaarlijkse bijdrage voor het sponsorpakket bedraagt €500.

SPONSORPAKKETTEN

VOLLEY ZUID 
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SET-UP
Activiteitensponsor

Volley Zuid organiseert elke seizoen een aantal 
evenementen voor haar leden zoals het Openingstoernooi, 
Volley Zuid Got Talent, Sinterklaasfeest, Jeugdkamp een 
openingsborrel en eindfeest met wisselende thema’s.

Inhoud van het pakket
 ➤ Sponsor een evenement
 ➤ Logo met link op de website
 ➤ Vermelding op Social Media
 ➤ Vrienden van Volley Zuid

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

Sponsorbijdrage
De sponsorbijdrage voor een evenement bedraagt  €250,- 
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BALLS
Wedstrijdbalsponsor

Bijna elke 2 weken zijn er wedstrijden van Dames 1 en 
Heren 1. Jouw 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 bijvoorbeeld een 
vlag dan kan deze op de dag van de thuiswedstrijd door 
Volley Zuid opgehangen worden in de sporthal.

Inhoud van het pakket
 ➤ Bij wedstrijden van Dames 1 en Heren 1
 ➤ Logo op de bal
 ➤ Logo met link op de website
 ➤ Vermelding op Social Media

Sponsorbijdrage
De sponsorbijdrage voor een wedstrijdbal bedraagt  €100. 
De sponsorbijdrage voor 5 wedstrijdballen bedraagt 
€350,- 
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ANDERE SPONSOR 
MOGELIJKHEDEN

Pakket op maat
Naast de bestaande sponsorpakketten zijn er ook andere 
mogelijkheden om te sponsoren. Wil je graag sponsoren,  
maar heb je een ander idee betreft sponsorwensen? Dan 
kan er altijd gekeken worden naar een ‘pakket op maat’

Hoofdsponsor
Als vereniging vinden wij een hoofdsponsor een zeer 
belangrijke vorm van sponsoring. Wij staan voor onze 
identiteit als vereniging en vinden dat een hoofdsponsor 
moet passen bij deze identiteit. Maar ook onze vereniging 
moet passen bij jouw bedrijf. Daarom bestaat deze vorm 
van sponsoring alleen als ‘pakket op maat’, waarbij beide 
partijen zich comfortabel voelen. Na het samenstellen 
van het pakket zal er een sponsorbijdrage worden 
afgesproken
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ALGEMENE VOORWAARDEN

 ➤ Voor het aanmaken van een spandoek rekenen wij 
eenmalige aanmaakkosten van € 55. Het spandoek is 
na afloop eigendom van jouuw bedrijf. Alle spandoeken 
moeten voldoen aan de gestelde maatvoering van 
Volley Zuid.

 ➤ Sponsorpakket “PASS” wordt aangegaan voor een 
periode van één seizoen en zal 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).

 ➤ Alle overige sponsorpakketten 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 januari 
2020. Volley Zuid is verplicht haar sponsors voor 1 
juni van het jaar op de hoogte te stellen van eventuele 
prijswijzigingen.
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CONTACTGEGEVENS

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

Volleybalvereniging Volley Zuid

Correspondentieadres
Arenastraat 7
3078 ZT Rotterdam

Sporthal Mercatus
Spinozaweg 398
3076 ET Rotterdam



Volleybalvereniging Volley Zuid
Sporthal Mercatus
Spinozaweg 398

3076 ET Rotterdam
volleyzuid.nl


