


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 derde niveau in Nederland: 
de topklasse. Naast het eerste zaalteam zijn er nog 3 andere externe zaalteams. Het 
eerste elftal van de veldcompetitie speelt in de vierde klasse zaterdag. De doelstelling 
is om bovenin mee te draaien en promotie af te dwingen naar de derde klasse.  Ook 
zijn er nog 5 andere veldteams op zaterdag en nog 1 veldteam op zondag. Naast de 
herenteams heeft v.v. Drienerlo ook twee damesteams die uitkomen in de KNVB 
competitie. Hier streeft het eerste dameselftal er naar om mee te draaien in de top 
van de vierde klasse.Verder is er naast de KNVB-competitie ook binnen v.v. Drienerlo 
een eigen competitie: de interne competitie. Deze competitie bestaat uit drie poules 
van acht teams waarin de teams iedere week een 7 tegen 7 wedstrijd spelen. 

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!

Wie zijn wij?

Algemene gegevens

Bestuur v.v. Drienerlo 
Sportcentrum Universiteit 
Twente Postbus 217 7500 AE 
Enschede 
voorzitter@vvdrienerlo.nl 
www.vvdrienerlo.nl

Gegevens sponsorcommissie

externalvvdrienerlo@gmail.com
Jaime de Bruin
Ruben Oost



Wat kunnen wij voor u betekenen?

Via v.v. Drienerlo kunt u uiteraard veel studenten bereiken. Onze leden, maar dankzij 
de centrale ligging van onze velden 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 als in de 
stad. Zo bereikt u dus een groot deel van de circa 10.000 studenten in Enschede.
 
Naast al deze studenten voetballen onze teams door heel regio Twente waardoor u 
zichtbaarheid in de regio vergroot wordt. Ons eerste zaalteam voetbalt zelfs door heel 
Nederland.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de sponsormogelijkheden bij v.v. Drienerlo. 
Uiteraard is er in overleg nog veel meer mogelijk mocht u dat wensen. Op de 
volgende pagina kunt u nog extra informatie vinden.

Sponsortype Korte omschrijving

Hoofdsponsor Shirtsponsor 1e elftal, algemene zichtbaarheid fysiek en online, 
LED scherm, logo op de bus

Dames Algemene sponsor voor de damesteams

Zaal Algemene sponsor voor de zaalteams

Toernooi Naamsponsor van een (internationaal) toernooi

Team Sponsor van een enkel team

Bus Logo op de bus

Interne competitie Naamsponsor van de interne veldcompetitie van 24 teams

Website Logo op de website en in maandelijkse email

LED-scherm Video/foto op het LED-scherm aan kunstgrasveld

LED-scherm op kunstgrasveld Verenigingsbus van v.v. Drienerlo



Wat kunnen wij voor u betekenen - 
extra uitleg

Hoofdsponsor
Als hoofdsponsor van onze mooie vereniging heeft uw bedrijf de maximale aandacht. U bent 
uiteraard zichtbaar op het shirt van ons 1e elftal en zal hier voldoende aandacht krijgen. 
Sponsoring op onze verenigingsbus of op het LED-scherm, vrijwel alles is mogelijk. Uiteraard bent 
u zichtbaar op de website en maken wij voor u promotie op social media. Daarnaast kunnen wij 
aan veel wensen voldoen en kunnen we bijvoorbeeld de mogelijkheid geven tot een lunchlezing 
of aanwezig zijn tijdens één van onze Drienerlo-dagen waar veel leden aanwezig zijn bij de 
wedstrijden. U mag natuurlijk ook altijd met een bedrijfs-elftal tegen ons voetballen om u bedrijf 
nog zichtbaarder te maken. We horen graag uw wensen!

Damessponsor
Onze club heeft twee actieve damesteams die spelen in heel regio Twente. Damesvoetbal groeit 
door heel Nederland en v.v. Drienerlo is hier geen uitzondering op. Wij organiseren ook jaarlijks 
een zaalvoetbal dames toernooi, genaamd DD-cup. Mocht u ons op een bijzondere manier willen 
sponsoren zijn onze dames uitermate geschikt! Uiteraard krijgt u ook hierbij mogelijkheden voor 
sponsoring op de bus, social media en het LED-scherm.

Zaal sponsor
Zoals eerder al vermeld speelt ons 1e zaalteam op het 3e niveau van Nederland waarbij ze 
zichtbaar zijn door heel Nederland. De andere zaalteams spelen door de gehele provincie. De club 
organiseert ook verschillende zaalvoetbal toernooien waarbij het grote internationale toernooi, de 
Trommel Indoor Soccer Cup (TISC). U kunt onze zaalteams apart sponsoren waarbij u zichtbaar 
bent bij de zaken gerelateerd aan zaalvoetbal.

Toernooi sponsor
Zoals al vermeld, organiseert v.v. Drienerlo vele toernooien. Naast de twee internationale 
toernooien voor zowel veld- als zaalvoetbal, organiseren we ook een toernooi voor alle 
studieverenigingen van de Universiteit en het Saxion. Hier bent u niet alleen zichtbaar voor onze 
leden maar voor de gehele studentengemeenschap. U kunt naamgever worden van deze 
toernooien en zult tijdens het toernooi veel zichtbaarheid genieten.

Team sponsor
Uiteraard heeft u bij v.v. Drienerlo ook de mogelijkheid om simpelweg shirtsponsor te worden bij 
een van onze teams. Dit kan altijd in combinatie met verschillende andere mogelijkheden.

Bus sponsor
Sinds kort hebben wij een opvallende groene bus waarmee wij niet alleen v.v. Drienerlo kunnen 
promoten, maar ook uw bedrijf! U kan met een logo op de bus komen en hiermee zichtbaar zijn 
door heel Nederland. We gebruiken de bus niet alleen voor verenigings doeleinden maar de bus 
kan ook gehuurd worden.



Wat kunnen wij voor u betekenen - 
extra uitleg

Interne competitie sponsor
Onze interne competitie bestaat uit 24 teams die gevuld zijn met studenten van allerlei 
verschillende studies. De teams kunnen gevormd worden door een dispuut, vriendengroep of 
studiegenootschap. De leden die hier spelen zijn vaak erg actief op social media en de interne 
competitie geniet ook veel aandacht binnen de studentengemeenschap. U kunt naamgever 
worden van onze interne competitie naast vele andere mogelijkheden.

Website sponsor
Wij hebben nu sinds een aantal jaar een vernieuwde website (www.vvdrienerlo.nl) waar onze 
leden terecht kunnen voor allerlei zaken. U kunt met een logo zichtbaar worden op deze website 
waar we weer veel vernieuwde energie in steken.

LED-scherm
Sinds kort hebben wij op het kunstgrasveld de mogelijkheid te beschikken over een 
multifunctioneel LED-scherm. Het is mogelijk hier foto’s of video’s op te laten zien. Dit kan 
gebeuren op wedstrijddagen, maar uiteraard ook doordeweeks. Aangezien het kunstgrasveld 
midden op de universiteitscampus ligt, is het goed zichtbaar voor alle studenten en medewerkers 
die er gedurende de dag langskomen.

Meer weten?
Neem voor een gepersonaliseerd aanbod vooral contact op met de sponsorcommissie. Zoals al 
genoemd kan v.v. Drienerlo aan veel wensen voldoen en kunnen we voor ieder bedrijf een 
aanbod op maat maken. Wij horen graag van u en kijken uit naar een prettige samenwerking!

Sponsorcommissie v.v. Drienerlo
externalvvdrienerlo@gmail.com

http://www.vvdrienerlo.nl
mailto:externalvvdrienerlo@gmail.com

