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Graaf Willem, een investering waard
Graaf Willem is trots en dankbaar dat veel bedrijven
en organisaties zich aan de club willen verbinden als
sponsor. Niet alleen om hun eigen naamsbekendheid
te vergroten en maatschappelijke betrokkenheid te
tonen, maar ook omdat ze de vereniging en haar leden
een warm hart toedragen. Graaf Willem is een familie
vereniging. Een familievereniging met ambitie.
1.	Het is prachtig gelegen, omringd met andere
buitensporten zoals golf en hockey;
2.	Het is goed bereikbaar en het complex is uitstekend
zichtbaar vanaf de landscheidingsweg waar dage
lijks meer dan 5.000 auto’s langsrijden, in- en uit de
stad;
3.	Het ligt op een complex waar wekelijks 4500 spor
ters met in hun kielzog een veelvoud aan familie en
vrienden komen voetballen, hockeyen en golfen;

4.	Een groeiend voetbalcomplex met inmiddels
2 kunstgrasvelden en 3 grasvelden;
5.	Het is een bloeiende vereniging met meer dan 800
jeugdleden, jongens en meiden, en meer dan 300
senioren;
6.	De club is financieel gezond en spelers worden niet
betaald;
7.	Teams spelen op een hoog niveau met diverse
teams in de hoofdklasse;
8.	De sfeer op de club is gemoedelijk met spelers
en ouders die er rondom de wedstrijden, ook van
andere teams, graag verblijven;
9.	In 2017/2018 wordt de accommodatie grondig
vernieuwd;
10.	Met de sponsoring van zoveel jeugd wordt de
drempel voor jeugd om te sporten verlaagd; de
sponsoring toont de maatschappelijke betrokken
heid die bedrijven hebben.
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Sponsormogelijkheden
Er zijn diverse leden van de club die voor sponsoring kiezen vanuit liefde voor de club. Er zijn ook d
 iverse
ondernemers en bedrijven die, aanvullend, kiezen voor sponsoring omdat de club een belangrijke en
groeiende doelgroep vormt. De club waardeert elke vorm van sponsoring enorm want sponsoring is
onmisbaar voor het functioneren van een sportclub. Graaf Willem biedt sponsoren profilering naar alle
1100 leden en andere sponsoren, via website, ledenbrieven, gerichte acties en natuurlijk tijdens speciale
sponsorevents.
Wij proberen samen met u de aard van de sponsoring zoveel mogelijk te laten aansluiten bij uw profiel.
De club is daarbij flexibel en biedt tal van grote en kleinere sponsormogelijkheden en uiteenlopende
activiteiten, teamsponsorschap, ballen, kleedkamerdeur, website, reclameborden en –doeken of nieuwe
maatschappelijke activiteiten.
Graag bespreken wij dit met u!

Op deze pagina’s staan de vaste prijzen die wij rekenen. Maar daarnaast zijn er tal van individuele
mogelijkheden en combinaties. Deze bespreken we graag. We zetten een aantal mogelijkheden op een rij:

Reclameborden
Prijzen reclameborden - jaarlijks
Wij hanteren onderstaande prijzen als uitgangspunt, voor een reclamebord langs onze 2 kunstgrasvelden.
Ook hier is maatwerk mogelijk, onder meer bij afname van meer meters.
Kosten reclameborden - eenmalig

Veld 1 (Hoofdveld)
Veld 2 (zicht op Landscheidingsweg)

3 meter
€ 450,€ 600,-

6 meter
€ 800,€ 1.100,-

9 meter
€ 1.200,€ 1.600,-

Opmerking: Bovengenoemde bedragen gelden per voetbalseizoen (1/9 tot 1/5) en zijn exclusief BTW.

De eenmalige kosten voor een reclamebord zitten in de productiekosten, transport en plaatsing.
Eenmalige productiekosten – bord plus bedrukking – ter indicatie:

Reclamebord - 8 mm trespa

3 meter
€ 350,-

6 meter
€ 625,-

Reclamebord - 8 mm dibond
€ 400,€ 700,Alleen bedrukken (bord is aanwezig, bijvoorbeeld bij een naams- of logowijziging)
Reclamebord - 8 mm dibond
€ 185,€ 295,Opmerking:
• Aflever- en plaatsingskosten: € 27,50
•	Dubbelzijdige bedrukking per 3m bord € 120,- extra.
• Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.
•	Graaf Willem werkt met een vaste leverancier; het is iedere sponsor echter toegestaan om de borden
zelf te laten maken bij een leverancier naar keuze.
•	Graaf Willem maakt gebruik van de diensten van een professionele vormgevingsstudio. Wij kunnen een
gratis voorstel doen voor de lay out van een reclamebord.
•	Indien er schade ontstaat aan een reclamebord, zal Graaf Willem er zorg voor dragen dat het bord
wordt vervangen.

Een banner op www.graafwillem.nl
Wij hanteren een vaste prijs van € 150,(ex BTW) per jaar voor een banner op
www.graafwillem.nl, in de bewegende car
rousel. Daarnaast promotie mogelijkheden met
exposure door actiebanners en communicatie
middelen, zoals nieuwsbrief en social media.

Teamsponsor
Elk team gebruikt ballen, doeltjes, hesjes.
Jaarlijks moet Graaf Willem nieuwe ballen
kopen. Ook moeten er weer nieuwe doeltjes
gekocht worden door de gewijzigde opzet
van het jeugdvoetbal door de KNVB. Tijdens
wedstrijden en tijdens trainingen. Graaf Willem
biedt de mogelijkheid aan sponsors om een
team te sponsoren en daarmee een bijdrage
te leveren aan de beschikbaarheid hiervan. De
sponsorvorm staat nadrukkelijk ook open voor
‘teamouders’ gezamenlijk. Het sponsorbedrag
hiervoor is eenmalig/ per jaar exclusief de
aanschafkosten: € 250,- (ex BTW) per team.

Hoofdsponsor Graaf Willem Academie
Graaf Willem investeert in haar jeugdtrainers.
De club biedt daartoe interne cursussen aan en
investeert in jonge trainers door gecertificeerde
KNVB-opleidingen te financieren. Ook speciale
talententrainingen voor jeugdspelers worden
jaarlijks aangeboden aan alle spelers van de
club. Wilt u zich hieraan verbinden, dan denken
wij graag met u mee!

Evenementensponsor
Graaf Willem organiseert jaarlijks diverse
evenementen, zoals jeugdtoernooien. Deze
toernooien kunnen niet gerealiseerd worden
zonder de hulp van sponsoren. Voor € 200,(ex BTW) kunt u mede-sponsor zijn van het
betreffende Graaf Willem evenement, zoals
een toernooi of een jeugdkamp.

Ziet u andere mogelijkheden, bespreek het met ons!
Voor informatie en prijzen over overige sponsor-uitingen kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie via
sponsorcommissie@graafwillem.nl of bellen met Gerard Houwaard (06 20 96 10 10).
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PLATTEGROND/BEWEGWIJZERING

In roze rondom de velden aangegeven waar doeken of borden mogelijk zijn. Het is goed bereikbaar en het complex is uitstekend
zichtbaar vanaf de landscheidingsweg waar dagelijks meer dan 5.000 auto’s langsrijden, in- en uit de stad.

Beeld van VIC - VAC in 1921. Voetbal Ignatius College tegen Voetbal Aloysius College( paarse shirts en witte broeken!)

De oprichting van R.K. Sportvereniging Graaf Willem II
We schrijven 10 maart 1912. Op initiatief van een aantal leden van de parochie van de Onze Lieve Vrouwe van Goeden Raad-kerk
uit het Bezuidenhout wordt de voetbalvereniging Graaf Willem II opgericht. De eerste voorzitter werd F. Nieuwenhuizen. De eerste
adviseur was J. De Vlieger, de grote voorvechter van de RK sport in Den Haag.

De oprichting van voetbalvereniging VAC (Voetbal Aloysius College)
Deze club werd opgericht in 1922, eigenlijk als een direct gevolg van de oprichting van de katholieke Haagse voetbalbond. Wat was
het geval? Tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Graaf Willem II in 1921 waarbij het besluit werd genomen
om tot deze R.K. Bond toe te treden, verlieten een aantal jeugdleden uit protest de vergadering. Zij wilden een Rooms-Katholieke
vereniging oprichten die wel tegen ‘neutrale clubs’ mocht spelen, omdat zij van mening waren dat dit anders de ondergang zou
worden van alle Rooms-Katholieke verenigingen. Om dit te bewerkstelligen zochten zij contact op met de paters van het Aloysius
College, van wie zij terecht aannamen dat deze hun duidelijke standpunt zouden overnemen.

De fusie tussen Graaf Willem II en VAC
Zowel voor Graaf Willem II als voor VAC was een fusie in 1927 min of meer noodzakelijk. Eerstgenoemde kon dan eindelijk weer wat
vrijer ademhalen en VAC kon dan over eigen velden beschikken en aan de competitie meedoen. Bij Graaf Willem II
speelden senioren en bij VAC junioren. Werd een junior senior dan kon hij doorstromen naar een der elftallen van grote broer
Graaf Willem II.
De fusie in 1927 tussen Graaf Willem II en VAC bleek een gouden greep. De nieuwe vereniging kende een grote bloei en het eerste
elftal werd gelijk kampioen.

