Wie zijn wij?
Sinds 1964 is v.v. Drienerlo dé voetbalvereniging van de Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool. Met circa 500 leden is het de grootste studentensportvereniging van
Enschede en omstreken. Er wordt zowel zaalvoetbal als veldvoetbal gespeeld, naast
prestatief ook op recreatief niveau. Behalve de externe KNVB competities en interne
competities zijn er bij v.v. Drienerlo tal van randactiviteiten. Zo organiseert v.v. Drienerlo ieder jaar verschillende toernooien waar nationale en internationale (studenten)teams
aan deelnemen. Het voetballen staat bij v.v. Drienerlo voorop, maar gezelligheid speelt ook
een belangrijke rol.
Het vlaggenschip van onze zaalvoetbaltak speelt op het vierde niveau in Nederland: de
hoofdklasse. Het doel is om een stabiele topklasser te worden. Naast het eerste zaalteam
zijn er nog 2 andere externe zaalteams. Het eerste elftal van de veldcompetitie speelt met
ingang van het seizoen 2016-2017 in de derde klasse zaterdag. De doelstelling is om bovenin mee te draaien en zo mogelijk het winnen van een periodetitel. Ook zijn er nog drie
andere veldteams. Naast de herenteams heeft v.v. Drienerlo ook twee damesteams die
uitkomen in de KNVB competitie.
Verder is er naast de KNVB-competitie ook binnen v.v. Drienerlo een eigen competitie: de
interne competitie. De veld variant van deze competitie bestaat uit drie poules van acht
teams waarin de teams iedere week een 7 tegen 7 wedstrijd spelen. Ook in de zaal is er
een interne competitie, deze bestaat uit drie poules van zes waarin wedstrijden van 5 tegen 5 gespeeld worden.
Wij hopen u middels deze brochure op de hoogte te brengen van de sponsormogelijkheden
binnen v.v. Drienerlo. Naast de beschreven mogelijkheden zijn er natuurlijk tal van andere
opties. U kunt altijd contact met ons opnemen om uw wensen te bespreken.
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten als sponsor van onze vereniging!
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Wat kunnen wij voor u betekenen?
Via v.v. Drienerlo kunt u veel studenten bereiken. Uiteraard onze leden, maar door de centrale ligging van het hoofdveld en het sportcentrum ook de rest van de studentengemeenschap. Tijdens de jaarlijkse introductieperiode van de Universiteit en het Saxion zijn we
altijd prominent aanwezig, zowel op het campusterrein van de Universiteit als in de stad.
Zo bereikt u dus een groot deel van de circa 10.000 studenten in Enschede. Hieronder
vindt u een overzicht van de sponsormogelijkheden.
Reclamebord
Langs het hoofdveld is het mogelijk een reclamebord te plaatsen met daarop uw persoonlijke reclameboodschap. Op deze manier bereikt u niet alleen toeschouwers tijdens
thuiswedstrijden van v.v. Drienerlo, maar ook het universiteitsverkeer dat langs het veld
komt. Verder is het ook mogelijk een sponsorbord in een sporthal van het sportcentrum
te hangen. Hier komen naast de supporters en spelers van Drienerlo nog tal van andere
sporters en supporters die uw bord zien hangen. Ook worden deze hallen wekelijks gebruikt om tentamens in the maken. De kosten voor deze sponsorvorm bedragen 250 euro
per seizoen exclusief eenmalige aanschafkosten van ongeveer 125 euro. Indien gewenst
is het mogelijk dat wij tegen een kleine onkostenvergoeding de opdruk van het bord voor
u ontwerpen.
Kleding
U kunt bijvoorbeeld denken aan sponsoring van een wedstrijdtenue van één van onze
teams, maar ook aan inloopshirts, tassen, trainingspakken of teamkleding. Deze vorm van
sponsoring vergroot uw naamsbekendheid niet alleen in Enschede, maar ook in een groot
gebied daarbuiten. Wij willen u graag informeren over mogelijkheden en prijzen.
Website
Op www.vvdrienerlo.nl, de vernieuwde website van onze vereniging, is het mogelijk uw
bedrijfslogo te plaatsen. De site is het centrale informatiepunt voor de leden en wordt dan
ook dagelijks druk bezocht. Ook niet-leden gebruiken de site om wedstrijdverslagen te
lezen en informatie te krijgen over bijvoorbeeld openbare activiteiten. Prijzen voor deze
vorm van sponsoring zijn geheel afhankelijk van uw wensen en de looptijd, wij willen u
hier graag over informeren. Zo plaatst u bijvoorbeeld al uw logo voor één seizoen op onze
website vanaf 150 euro.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Informatiemail
Aan het begin van iedere maand worden de leden van v.v. Drienerlo op de hoogte gehouden van alle activiteiten en de gang van zaken binnen de club middels een informatiemail.
Er bestaat als sponsor de mogelijkheid om in deze informatiemail een logo te plaatsen of
nieuwsbericht te leveren. Op deze manier zullen alle leden op de hoogte zijn van uw bedrijf
en mogelijkheden. Voor twee maal per jaar uw nieuwsbericht in de informatiemail betaald
u 150 euro en voor een jaar lang een logo met link in de mail betaald u hetzelfde bedrag.
Verenigingsbus
Sinds 2011 beschikt v.v. Drienerlo over een eigen bus. Een 9-persoons voertuig die de
teams en commissies van v.v. Drienerlo de hele regio rond brengt. Als sponsor bestaat er
de mogelijkheid bestickering op het busje te krijgen. U zult dus niet alleen te zien zijn voor
de spelers van v.v. Drienerlo maar ook in de rest van de regio zullen mensen uw logo zien.
Daarnaast staat het busje geparkeerd op de campus van de Universiteit Twente. Dagelijks
fietsen en lopen er dus honderden studenten langs de bus en zien zo uw logo. Over alle
mogelijkheden vertellen we u graag meer.
Toernooinaam
v.v. Drienerlo organiseert jaarlijks vele toernooien en u kunt uw naam geven aan één van
deze toernooien. Zo worden er ieder jaar twee internationale toernooien georganiseerd,
één in december in de zaal en één in mei/april op het veld. Tussen de 15 en 25 teams komen
per toernooi richting Enschede om deel te nemen. Daarnaast organiseert v.v. Drienerlo
nog vier jaarlijkse toernooien met als grootste het StudieAfdelingen toernooi (StAf). Een
jaarlijks toernooi waarin alle studieverenigingen het tegen elkaar opnemen om zich te kronen tot best voetballende studievereniging. Wanneer u uw naam geeft aan dit toernooi zal
u dus niet alleen de leden van v.v. Drienerlo bereiken, maar alle studenten van de Universiteit. Over de mogelijkheden voor de sponsoring van dit of een ander toernooi, zullen wij
u graag informeren.
Interne competitienaam
Naast de KNVB-competitie waarin v.v. Drienerlo actief is, heeft de vereniging ook nog
haar eigen competitie: de interne veld competitie. Een competitie waarin 24 teams in 3
poules de strijd met elkaar aangaan om de kampioen van het kwartiel te worden. Ieder
team bestaat uit 9 studenten die elkaar kennen van studie, studentenvereniging, studentenhuis of vriendengroep. U kunt uw naam verbinden aan deze competitie en bereikt
daardoor wekelijks een groot aantal studenten van vele verschillende studies. Voor de
mogelijkheden informeren wij u graag verder.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Overzicht mogelijkheden
Sponsorbord langs het hoofdveld (Bastilleveld)
Sponsorbord in een Sporthal of Sportzaal
Shirtsponsoring (3 seizoenen)
Het bedrukken van uw logo op kleding of materiaal
Naam toernooi (Bijv. interne Veld Competitie / Studie-Afdelingen toernooi)
Bestickering op de verenigingsbus
Logo op flyers evenement (Bijv. toernooi tussen studentenhuizen)
Banner op de site
Nieuwsbericht op de site (2x per jaar)
Logo in de informatiemail (1x per maand)
Nieuwsbericht in de informatiemail (2x per jaar)
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