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Voorwoord: Verleden, Heden en Toekomst van Blauw‐Wit '81
Het ontstaan van onze voetbalclub is terug te leiden tot 1925. Er werd toen al gevoetbald op ’n veld
achter de Wolfsheuvel, vanuit Loon op Zand meteen rechts na het bos. Vermoedelijk heeft het
voetbal tot de oorlog geleefd, in de oorlog is het (tijdelijk) verdwenen.
Zeker is wel dat in 1955 opnieuw de animo bestond voor het voetballen in De Moer. Aanvankelijk
waren het vooral wedstrijden op een weiland, de houten doelpalen moesten voor elke wedstrijd
weer worden ingegraven, door jonge boerenstand, de latere KPJ. Nadat het een vast voetbalclubje
was geworden groeide het al snel uit naar een wekelijks terugkerend zondags gebeuren.
Er werden in die tijd al bekende derby's uitgevochten zoals tegen Hilvarenbeek, Udenhout, Eindse
boys en vooral tegen de KPJ van Kaatsheuvel. Blauw Wit stond toen al bekend als een zeer fanatieke
ploeg voetballers.
Ongeveer in 1970 kwam er een tweede team bij en speelde ons eerste elftal in een "wilde
competitie". Deze competitie werd gespeeld op het huidige hoofdveld achter de kerk. Dit veld werd
gehuurd van de kerk en moest worden gedeeld met de Moerse ponyclub. Nadat deze een andere
locatie hadden gevonden heeft de gemeente, in samenwerking met Moers belang, het veld goed
aangelegd. Ook werd in 1970 het eerste bestuur gevormd.
In 1973 zijn we in overleg met Uno Animo in de K.N.V.B. competitie begonnen als Uno Animo 3 en
twee jaar later begon ook ons tweede elftal aan de K.N.V.B. competitie.
In 1981 zijn we als zelfstandige vereniging opgericht. Ons complex bestond toen uit een hoofdveld en
een trainingsveld met keet als kleedkamer elders in de Moer. In 1988 hebben we nieuwe
kleedkamers gebouwd en nu was onze accommodatie een feit.
In 1999 zijn wij geprivatiseerd aangaande de velden en accommodatie. Waarna we in 2000 zijn
begonnen met het bouwen van een nieuw clubhuis die onze club nog meer uitstraling geeft. Deze
hebben we namelijk ook wel nodig doordat we nu een vereniging zijn met 5 senioren elftallen, een
dames elftal en dan natuurlijk ook nog eens 8 jeugd elftallen. Vooral deze elftallen dragen natuurlijk
ook hun steentje bij voor onze toekomst. V.v. Blauw Wit ’81 is dus aan het groeien. De laatste twee
seizoenen zijn er dan ook twee nieuwe senioren elftallen bij gekomen. Dit is dan ook de grote
verdienste van de vereniging.
v.v. Blauw Wit '81 ging in de loop der jaren ook andere bezigheden organiseren dan alleen maar
voetbal. Zo werd er gestart met het opzetten van een rommelmarkt, wat een jaarlijks terugkerend
evenement werd. Op de dag van vandaag is ook de ‘oude’ rommelmarkt uit zijn jasje gegroeid en
gaat het evenement door het leven als het Moers Pinksterweekend. In dit weekend wordt er van
alles georganiseerd zoals op zondag de jaarmarkt, op zaterdag‐ en zondagavond komen er lokale en
nationale bands of zanger(es)s(en) optreden in de feesttent.
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Ook wordt ieder jaar het Hemelvaartstoernooi georganiseerd. Dit is een voetbaltoernooi waaraan
iedereen deel kan nemen, momenteel komen er teams uit heel de regio op dit toernooi af.
Voor de jeugd organiseert v.v. Blauw Wit '81 jaarlijks een jeugdkamp, wat altijd als "zeer gaaf" wordt
verwoord door onze jeugdspelers(sters).
De afgelopen jaren is het 1ste elftal uitgegroeid tot een goed voetballend elftal wat al enkele jaren
boven in de competities heeft meegedraaid. In het voetbalseizoen 2003‐2004 heeft dit geresulteerd
in het kampioenschap van het 1ste elftal van Blauw Wit ’81 en een promotie in het voetbalseizoen
2007‐2008.
Zoals u leest is v.v. Blauw Wit '81 een vereniging die sterk in de "lift" zit, wat zich heeft gerealiseerd
tot een stabiele vereniging in de afgelopen 25 jaar. v.v. Blauw Wit '81 is niet meer weg te denken is in
de Moerse gemeenschap en de hele regio erom heen. Daarom is het voor u aantrekkelijk om nu
sponsor te worden bij v.v. Blauw Wit '81!
Mocht u naar aanleiding van dit sponsorvoorstel nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen
met één van de contactpersonen van onze sponsorcommissie (sponsorcommissie@blauwwit81.nl).
Wij hopen u overtuigd te hebben wat voor mooie club wij in De Moer hebben en hopen u dan ook als
(nieuwe) sponsor te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Sponsorcommissie v.v. Blauw Wit '81
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Algemene informatie









Alle bedragen zijn exclusief BTW
Definitieve kosten gehele contract altijd volgens offerte kledingleverancier
Indien een contract wordt aangegaan voor meerdere jaren, waarbij per jaar betaald wordt,
dan wordt het bedrag jaarlijks verhoogd met het inflatiepercentage vastgesteld door het CBS.
Voor teams wordt aangehouden:
o pupillen 7‐tal met 10 spelers en een keeper
o junioren/senioren 11‐tal met 15 spelers en een keeper
Tenzij anders vermeld is er bij bedrukking rekening gehouden met uw bedrijfsnaam en/of
bedrijfslogo ter grootte van één A4. Over de mogelijkheid en de prijs voor afwijkende
formaten dient u contact op te nemen met de sponsorcommissie.
Voor al uw vragen kunt u altijd contact opnemen met de sponsorcommissie via email
sponsorcommissie@blauwwit81.nl

Sponsoring van tenue








Het verzorgen van tenues voor een geheel pupillen, junioren of senioren elftal
Bedrukking:
o Voorzijde linksboven: hier zal het v.v. Blauw Wit ’81 logo worden bedrukt
o Voorzijde is ter beschikking voor uw bedrijfsnaam / bedrijfslogo
o Achterzijde rugnummers
Internetlink op onze website
Contractduur van 3 jaar
Richtprijs voor pupillen circa € 550,00
Richtprijs voor junioren/senioren circa € 800,00

Sponsoring van shirts







Het verzorgen van shirts voor een geheel pupillen, junioren of senioren elftal (keeper krijgt
set van shirt en broek)
Bedrukking:
o Voorzijde linksboven: hier zal het v.v. Blauw Wit ’81 logo worden bedrukt
o Verdere voorzijde is ter beschikking voor uw bedrijfsnaam / bedrijfslogo
o Achterzijde rugnummers
Contractduur van 3 jaar
Richtprijs voor pupillen circa € 350,00
Richtprijs voor junioren / senioren circa € 500,00
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Sponsoring van coachjassen






Het verzorgen van coachjassen voor begeleiders / trainers van een elftal
Bedrukking:
o Voorzijde linksboven: hier zal het v.v. Blauw Wit ’81 logo worden bedrukt
o Hoog op de achterzijde zullen de coachjassen voorzien worden van een tekstregel.
Bijvoorbeeld “Jeugd v.v. Blauw‐Wit ‘81”
o Verdere achterzijde is ter beschikking voor uw bedrijfsnaam / bedrijfslogo
Contractduur van 3 jaar
Prijs per elftal voor 2 stuks : € 150,00

Sponsoring van trainingspakken







Het verzorgen van trainingspakken voor een geheel pupillen, junioren of senioren elftal
Bedrukking:
o Voorzijde linksboven: hier zal het v.v. Blauw Wit ’81 logo worden bedrukt
o De gehele achterzijde is ter beschikking voor uw bedrijfsnaam / bedrijfslogo
o Naamsvermelding op de achterzijde van de jack
Contractduur van 3 jaar
Richtprijs voor pupillen circa € 575,00
Richtprijs voor junioren / senioren circa € 900,00

Sponsoring van sporttassen







Het verzorgen van sporttassen voor een geheel junioren of senioren elftal
Bedrukking:
o Eén zijde wordt voorzien van het v.v. Blauw Wit ’81 logo
o Andere zijde is geheel ter beschikking voor uw bedrijfsnaam / bedrijfslogo
Contractduur van 3 jaar
Richtprijs voor pupillen circa € 350,00
Richtprijs voor junioren / senioren circa € 550,00

Advertentie in het clubblad






Advertentie en/of bedrijfspresentatie in het clubblad
Uitgave: 5 maal per jaar
Hele pagina A5
prijs per jaar: € 75,00
Halve pagina A5
prijs per jaar: € 60,00
Kwart pagina A5
prijs per jaar: € 40,00
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Naamsponsor voetbaltoernooi




Het in overleg presenteren van uw bedrijf in en rond het veld gedurende het gehele
toernooi.
Advertentie in toernooiblad (hele pagina).
Prijs per toernooi: € 250,00

Sponsoring van Wedstrijdbal





Het verzorgen van een wedstrijdbal voor een thuiswedstrijd van het 1e elftal
Uw bedrijfsnaam zal worden gepresenteerd in de kantine d.m.v. “De wedstrijdbal is
gesponsord door: uw bedrijfsnaam”.
Naamsvermelding op de lichtkrant in de week van de komende thuiswedstrijd van het 1e
elftal.
Prijs per wedstrijdbal: € 75,00

Reclamebord langs het hoofdveld






Lengte van 0.75 x 3.0 meter of 0.75 x 6.0 meter of een veelvoud van een lengte van 3.0
meter, hoogte hierbij blijft 0.75 meter
lay‐out geheel volgens bedrijfslogo e.d.
Naamsvermelding in het sponsorregister en op de website
Eenmalige kosten aanmaak reclamebord ( 0.75 x 3.00 ): € 125,00 ‐ € 195,00 1
Kosten voor presentatie van uw reclamebord (0.75 m x 3.00 m) bedraagt per jaar € 100,00

Reclameborden op V.I.P.‐ring (verhoogd langs het hoofdveld)







Lengte van 0.75 x 3.0 meter of 0.75 x 6.0 meter of een veelvoud van een lengte van 3.0
meter, hoogte hierbij blijft 0.75 meter
lay‐out geheel volgens bedrijfslogo e.d.
Naamsvermelding in het sponsorregister en op de website
Contractduur van 3 jaar (wordt daarna zonder tegenbericht jaarlijks verlengd).
Eenmalige kosten aanmaak reclamebord ( 0.75 x 3.00 ): € 125,00 ‐ € 195,00 1
Kosten voor presentatie van uw reclamebord (0.75 m x 3.00 m) bedraagt per jaar € 180,00

1

De kosten voor aanmaak is afhankelijk van het aantal kleuren van de opdruk. Onze reclamebordenleverancier
informeert u vooraf wat de uiteindelijke kosten zullen bedragen. Het bedrag voor het aanmaken van het
reclamebord wordt door onze reclamebordenleverancier rechtstreeks aan u gefactureerd d.m.v. een BTW
factuur.
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