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FORZA IS EEN CLUB
VOOR JONG EN OUD
Volleybal is een sport voor jong en oud, waar
je leert in teamverband te spelen en jezelf te
ontwikkelen. Je leert hoeveel plezier je met
sport kan beleven door samen te presteren,
maar ook te incasseren. Je ervaart dat
inspanning ook ontspanning kan zijn.

Onze belangrijkste doelstellingen:
De eerste dames en heren teams spelen aan de top
in Zeeland
Er is ruim aandacht voor talentvolle jeugd en
doorstroming naar de senioren
Actief in de wekelijkse recreatie competitie

We behalen deze doelstellingen door:

Verzorgen van professionele begeleiding voor senioren
en talentvolle jeugd
Het inzetten van goed opgeleide vrijwilligers voor
begeleiding van de jeugd
Door het aantrekken en behouden van sponsoren om met
sponsorgelden de doelstellingen financieel te kunnen
waarborgen

Volleybal verbindt, is sociaal en ambitieus. Forza SchouwenDuiveland weet er alles van. Onze jongste speler is 6 jaar en onze
oudste nog actieve speler is 77 jaar. We spelen volleybal in
verschillende leeftijdscategorieën op regionaal niveau in recreatief
verband en verder daarbuiten in Nevobo-verband.

HOOFD SPONSOR

HEREN 1

DAMES 1

3E DIVISIE

PROMOTIEKLASSE

3 jaar voor €1.750 per jaar

Wedstrijdkleding
Presentatiepolo's
Twee roll-up banners
Eén wedstrijdbal
Websitevermelding

3 jaar voor €1.500 per jaar

Wedstrijdkleding
Twee roll-up banners
Eén wedstrijdbal
Websitevermelding

HEREN 2 EN DAMES 2
3 jaar voor €750 per jaar
Wedstrijdkleding
Eén roll-up banner
Websitevermelding

JEUGDTEAMS
3 jaar voor €600 per jaar
Wedstrijdkleding
Websitevermelding

UITBREIDING OF
AANPASSING VAN
DE PAKKETEN IS
BESPREEKBAAR

Roll-up banner
€150,- ;
2e & 3e jaar €100,1e jaar

3 jaar, bij elke
thuiswedstrijd

Balsponsoring
€75,- per jaar per bal
2 jaar

Spandoek reclame
€250,- ;
2e & 3e jaar €200,1e jaar

3 jaar, bij elke
thuiswedstrijd

Trainingspakken

Tassen

€750,- per jaar

€400,- per jaar

3 jaar

3 jaar

Inspeelshirts
€150,-

Bidons
€100,-

(v.a. 3 sponsoren)
1 jaar

1 jaar

Vrienden van Forza
€100,- per jaar
vermelding op website
een keer in het jaar evenement
met vrienden van Forza

