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1. Wie zijn wij?
VC Heerlen is een volleybalvereniging met als thuisbasis Sporthal A Gene Bek in de
gemeente Heerlen. De doelstelling van de verenging is om en vitale vereniging te zijn waar
op alle niveaux en alle leeftijden zowel prestatief als recreatief volleybal bedreven kan
worden. De gezelligheid en spelvreugde staan voorop, dan komen de prestaties vanzelf!
De vereniging is aangesloten bij de Nevobo, de Nederlandse Volleybalbond, en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

1.1

Historie

Op 1 augustus 1950 besloot pater Jan Timmermans dat er op het Bernadinus-college
volleybal gespeeld ging worden. Hij verplichtte de jongens met volleybaltalent, en St.
Bernadinus was geboren. Eind jaren ‘50 werd al om het Nederlandse kampioenschap
gestreden. Vanaf 1962 werd gebruik gemaakt van de gymzaal van de HTS aan het
Bekkerveld. De vereniging werd ook opengesteld voor niet-Bernadinus leerlingen, en
vrouwen. De clubnaam veranderde in Bekkerveld.
Parallel hieraan splitste Hevok zich als volleybalclub af van S.V. Heerlen. De derby’s met de
herenafdeling van Bekkerveld spreken nog tot de verbeelding voor de spelers en supporters
van destijds. In 1965 slaagde Hevok erin de eredivisie te bereiken. De sportzaal van het
Grotius College werd afgekeurd. Creatief werd in luttele weken de Christus Koning kerk in
Nieuw-Einde omgebouwd tot volleybaltempel. Tot 1970 kon de eredivisie gehandhaafd
worden.
Inmiddels was echter een nieuwe ster verschenen: Bekkerveld, maar dan van het andere
geslacht. In 1970 werd Bekkerveld Nederlands kampioen na een overwinning op Rapid
Maastricht. De start van een opeenvolging van sportieve hoogtepunten onder leiding van
trainer/coach Ger Spijkers. In 1973 werd de fusie bekend gemaakt tussen Bekkerveld en
Hevok, en de sponsoring door Van Houten. De clubnaam verandert dan in VCH (Volleybal
Combinatie Heerlen). De dames blijven tot 1977 in 104 eredivisiewedstrijden ongeslagen. In
1978 wordt de eerste thuiswedstrijd in 7 jaar verloren. Het thuishonk is dan inmiddels
Sporthal Kaldeborn geworden. Uiteindelijk leidde dit tot:
8
nationale titels
5
nationale bekertitels
56
Europacup wedstrijden
3
Europacupfinales, met 2x de West-Europese titel
12
nationale titels voor jeugdteams
In 1985 speelde VCH zijn laatste Europacup-wedstrijd. Het eerste herenteam van VCH heeft
die jaren in de schaduw van de dames geacteerd, voornamelijk in de eerste divisie en één
seizoen in de eredivisie.
Als eind jaren ‘80 de sponsor Pancratiusbank het contract beëindigt, starten de magere jaren
van VCH. Langzaam maar zeker gaan het niveau en het ledenaantal achteruit. In 1995
kunnen de dames nog promoveren naar de eredivisie, maar door het vertrek van vele
speelsters moet daarvan afgezien worden.
In september 2004 verhuist de vereniging van sporthal Kaldeborn naar Sporthal Palemig. Er
wordt een nieuwe start gemaakt met de vereniging. Schulden worden gesaneerd, er wordt
weer met jeugd begonnen, etc. Onder de eenvoudige motto’s dat elk lid even belangrijk is,
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en het lid primair voor het volleybal komt, begint de vereniging weer op te leven. In 2015
verhuist de hele vereniging naar een splinternieuwe accommodatie A Gene Bek, en kan
VCH weer rooskleurig naar de toekomst kijken.

1.2

Vereniging

Door bestuurlijk orde op zaken te stellen, en de spelvreugde voor alle leden als doel na te
streven, zijn we als vereniging de juiste weg ingeslagen. Thans telt de vereniging ca. 140
leden, die allen zeer actief zijn om samen met het bestuur de vereniging op de rails te
houden. Dat lukt momenteel prima!
In het seizoen 2004-2005 werd aan de competitie begonnen met slechts 1 herenteam van
acht man sterk en 1 damesteam dat zes leden telt. Verder nemen er zowel een herenteam
en een damesteam deel aan de Recreantencompetitie.
Over het seizoen 2008-2009, kunnen wij met enige trots mededelen dat er toen weer ca. 20
jeugdleden actief waren. Zij zijn verdeeld over een groep Circulatie-Mini-Volleybal en een
groep C-jeugd. Verder wordt ook nu de competitie gestart met 2 herenteams, 1 damesteam
en 2 recreantengroepen.
In het seizoen 2009-2010 gaat het C-jeugd team ook competitie spelen. Daarnaast wordt in
samenwerking met een buurvereniging een tweede damesteam ingeschreven. Heren 1
promoveert weer naar de promotieklasse.
In het seizoen 2010-2011 worden er zeven teams ingeschreven. Heren Recreanten gaat
reguliere competitie spelen. Er kan een tweede C-jeugdteam ingeschreven worden. Het
tweede damesteam bestaat nu volledig uit leden van VCH. Dit biedt aan alle potentiële leden
de mogelijkheid om op het laagste niveau met volleybal te beginnen bij VCH.
In het seizoen 2013-2014 neemt VCH met 15 teams deel aan de verschillende competities;
met 3 heren- en 3 damesteams, 2 meisjes- en 1 jongensteam, met 2 teams aan de
recreanten-competitie, en met 4 teams bij het CMV.
In het seizoen 2015-2016 spelen de eerste jeugdleden uit 2008 op het eerste damesteam.
De vereniging kan de nieuwe sporthal A Gene Bek als thuishaven gaan gebruiken. Het
seizoen 2016-2017 wordt het meest succesvolle van de laatste jaren door 3
kampioenschappen van H2, JC en DR1.
In het seizoen 2017-2018 spelen de eerste jongens uit de eigen opleiding bij de senioren.
Voor de komende seizoenen zetten wij in op de doorontwikkeling van deze jongens en de
opbouw van een nieuw jeugdig eerste damesteam.

1.3

Organisatie

Het bestuur van VCH bestaat op dit moment uit zes leden, inclusief de voorzitter. Het bestuur
belegt regelmatig vergaderingen en tracht zoveel mogelijk met de verenigingsleden in
contact te staan. Dit gebeurt met name via direct contact met de leden, maar ook via internet
(zowel via email, als onze eigen website www.vcheerlen.nl, verenigingsapp of Facebook.
Vanzelfsprekend zijn de bestuursleden ook regelmatig aanwezig in de sporthal.
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Het bestuur wordt bijgestaan door het Jeugdbestuur, Technische Secties, de Sponsor- en
Activiteitencommissie en verschillende toernooicomités. Ieder team heeft haar
verantwoordelijkheden bij het ondersteunen van de vereniging, en het organiseren van
activiteiten.

1.4

Doelstellingen

De algemene doelstelling van de vereniging is om voor alle leden volleybal aan te bieden op
ieders eigen niveau. Daarbij een sfeer te creëren waarbij iedereen zich prettig voelt. De
vereniging ziet hierbij ook duidelijk haar maatschappelijke taak.
De basis daarvoor is een vereniging die financiëel gezond is met een goed kader. Het wordt
daarom ook van elk lid verwacht hieraan een bijdrage te leveren. Daarnaast dient er goede
opbouw te zijn van de jongste kinderen, tot tieners en volwassenen, zowel bij de
jongens/mannen als meisjes/vrouwen. Ook recreatief volleybal dient mogelijk te zijn.
De prestatieve teams trainen 2x per week, de recreatieve teams 1x keer per week. De jeugd
traint ook 2x per week; de jongste jeugd 2x 1 uur, de oudere jeugd 2x 1,5 uur. Het streven
voor zowel de heren als de damesteams is om binnen deze doelstellingen zo hoog mogelijk
niveau te bereiken in de competitie,. Bij de jeugd ligt de nadruk op de ontwikkeling van de
kinderen, en minder op presteren. Daarvoor is het belangrijk om te investeren in het kader.
Daarnaast willen wij ook jaarlijks verschillende evenementen organiseren, waar niet alleen
onze eigen leden, maar ook atleten buiten de vereniging aan deel kunnen nemen; een
buitentoernooi voor prestatief en recreatief volleybal, een invitatietoernooi voor prestatieve
teams, een intern mix-toernooi, en een regionaal jeugdtoernooi voor de jongste leden. Deze
toernooien dienen ook door een gedegen organisatie gedragen te worden.

2. Waarom sponsoring van VC Heerlen?
Na een aantal jaren van verval, gaat het nu weer bergopwaarts met de vereniging. Het
aantal leden stijgt gestaag en er worden voortdurend initiatieven genomen tot het verbeteren
van de organisatie en het versterken van de vereniging.
Op dit moment bestaan de inkomsten van de vereniging voornamelijk uit de
contributiegelden én inkomsten die door de leden vergaard worden. Het lukt op deze manier
net om het hoofd boven water te houden. Willen we echter verder komen, en dat willen we, is
er meer nodig.
In de subsidiegelden wordt steeds meer gesneden, terwijl de kosten voor materiaal en
accommodatie blijven stijgen. Het bestuur is van mening dat sporten betaalbaar moet blijven.
De oplossing wordt dus niet gezocht in het verhogen van de contributiegelden. Er wordt een
beroep gedaan op het bedrijfsleven!

2.1

Wat levert het u op?

Wij denken dat het voor uw bedrijf van het grootste belang dat U als een betrouwbare
partner naar voren komt. Vooral naamsbekendheid, weten wat u te bieden heeft en uw
sociale betrokkenheid door volleybalsport te promoten, komt door sponsoring van onze
vereniging aan bod. Door VC Heerlen te steunen, op welke manier dan ook, zult u geen
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landelijke naamsbekendheid verwerven. De teams van VC Heerlen spelen competitie door
heel Limburg. Dat betekent, dat eventuele shirtreclame door heel Limburg is te zien.
Daarnaast is volleybal in zijn algemeen een interessante positieve sport om als bedrijf mee
geassocieerd te worden.
Bij ieder thuisprogramma is VC Heerlen gastheer voor ca. 100 spelers en speelsters uit
Limburg, en daarbij behorende toeschouwers. Al deze mensen zien de reclameuitingen in
onze sporthal en onze kleding, en bezoeken ook regelmatig onze webiste, waarop ook onze
sponsors getoond worden. Onze teams spelen daarnaast ook 11 uitwedstrijden per jaar tot in
Eindhoven. Uiteraard zijn er nog veel meer deelnemers en toeschouwers tijdens onze
toernooien. De regionale kranten en plaatselijke nieuwsbladen worden voorzien van de
nodige informatie betreffende deze evenementen.
Daarnbij werkt u mee aan het in stand houden en het uitbreiden van een gezellige vitale
vereniging, die op regionaal niveau actief is. De goede sfeer die we uitstralen tijdens
wedstrijden en toernooien zal in verband worden gebracht met de naam en de diensten van
uw bedrijf.

3. Sponsor mogelijkheden en tarieven
Het steunen van VC Heerlen kan op verschillende manieren. Er kan materiaal gesponsord
worden, of financiële middelen. De bedragen kunnen variëren van laag tot zo hoog u wilt. De
volgende mogelijkheden worden geboden:
−
−
−
−
−
−
−
−

Donateur / Club van 50
Shirt sponsor
Banner sponsor in de sporthal
Website sponsor
Adverteerder via de verenigingsapp
Kleding sponsor
Materiaal sponsor
Clubnaam sponsor

Hieronder vind u een nadere uitleg en de vergoedingen die voor de verschillende opties
gelden.

3.1

Donateur / Club van 50

VC Heerlen biedt de mogelijkheid om lid te worden van de Club van 50. Leden van deze
‘club’ zijn veelal sympathisanten die de vereniging een warm hart toedragen. Uw naam als
donateur wordt speciaal vermeld op onze website.
Voor € 50 per seizoen hoort u bij de Club van 50.

3.2

Shirt sponsor

Het wedstrijdshirt is het belangrijkste kledingstuk van onze spelers. Alle officiële wedstrijden
worden in deze wedstrijdshirts gespeeld. Sponsoring van wedstrijdshirts geldt altijd voor
minimaal 3 seizoenen. Er kan gekozen voor sponsoring op de borst- of rugzijde van het shirt,
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of sponsoring op één van de mouwen. Tevens wordt er gratis voor uw bedrijf geadverteerd
op onze website (zie website sponsor).
De kosten zijn die hieraan verbonden zijn afhankelijk van het team, en het aantal teams dat
in uw gesponsorde shirts gestoken wordt.
De kosten bedragen per seizoen per team:
- € 150 voor borst/rugzijde en € 60 voor een mouw, voor Heren 1 en Dames 1,
- € 100 voor borst/rugzijde en € 40 voor een mouw, voor de overige teams,
- € 75 voor borst/rugzijde en € 30 voor een mouw, voor junioren-teams.
Voor twee teams zouden de kosten bijvoorbeeld per seizoen bedragen:
- € 250 voor borst/rugzijde en € 100 voor een mouw, voor Heren 1 en Dames 1,
- € 175 voor borst/rugzijde en € 70 voor een mouw, voor de overige teams,
- € 125 voor borst/rugzijde en € 50 voor een mouw, voor junioren-teams.

3.3

Banner sponsor in de sporthal

In de sporthal is het toegestaan om tijdens onze thuiswedstrijden banners van sponsoren op
te hangen. De afmeting van de banner is ca. 2 m x 80 cm. Deze wordt dan duidelijk zichtbaar
vanaf de tribunes opgehangen, ook tijdens de toernooien en andere activiteiten die VCH in
de sporthal ontplooit.
Sponsoring via banners in de sporthal dient altijd te gelden voor minimaal 3 seizoenen, en
kost € 150 per seizoen. VCH neemt de kosten voor zijn rekening voor de aanmaak van de
banner. Tevens wordt er gratis voor uw bedrijf geadverteerd op onze website (zie website
sponsor). Na afloop van het contract wordt de banner eigendom van de sponsor (indien
gewenst).

3.4

Website sponsor

Op internet heeft onze vereniging een eigen website www.vcheerlen.nl. Daarop is alle
informatie te vinden over de vereniging en haar leden. Gedurende het seizoen zijn er ook
iedere week de uitslagen en wedstrijdverslagen te vinden. Onze site wordt bezocht door
onze eigen leden, maar ook steeds meer leden van naburige verenigingen en andere
geïnteresseerden vinden de weg naar onze website. Uw firmalogo en link zijn permanent
zichtbaar op onze site. We hebben het aantal hits gemeten sinds 2005; het zijn er 500.000
per jaar geweest.
Voor € 50 staat uw advertentie het gehele seizoen online! Indien u tevens besluit om te
adverteren via de verenigingsapp kost dit samen € 80 per seizoen.

3.5 Adverteerder via de verenigingsapp
VC Heerlen gebruikt ook een verenigings-app om te communiceren met de leden en overige
geïnteresseerden. Op onze verenigingsapp kan uw advertentie of bedrijfslogo geplaatsts
worden.
De kosten bedragen € 50 per seizoen voor een advertentie op de club-app. Indien u tevens
besluit om te adverteren via de website kost dit samen € 80 per seizoen.
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3.6

Kleding sponsor

Naast shirtsponsoring bestaat ook de mogelijkheid tot het sponsoren van inspeelshirts of
trainingspakken. Inspeelshirts kunnen per team verstrekt worden. Trainingspakken dienen
voor meerdere teams besteld te worden, bijv. alle heren- of damesteams. Deze kunnen
geschonken worden aan 1 of meerdere teams. Als vereniging willen wij ons namelijk zoveel
mogelijk uniform presenteren.
Voor inspeelshirts draagt u de aanschaf- en bedrukkingskosten, plus een bijdrage voor de
clubkas van € 100. Het betreffende team zal minimaal één seizoen uw inspeelshirt dragen.
Voor trainingspakken draagt u de eenmalige aanschaf- en bedrukkingskosten, plus een
bijdrage voor de clubkas van € 200 per seizoen per team. Onze verbintenis geldt voor
minimaal 3 seizoenen. De totale kosten kunnen op wens ook gespreid worden over 3
seizoenen. De ervaring leert dat trainingspakken 5 jaar meegaan alvorens vernieuwd te
moeten worden.

3.7

Materiaal sponsor

Iedere sportvereniging heeft materialen nodig voor de sportbeoefening. Bij volleybal denken
we dan direct aan ballen, maar ook sporttassen, drinkflessen, etc zijn nodig. Deze materialen
kunt u natuurlijk schenken als sponsoring aan de vereniging.
U draagt zorg voor de aanschafkosten plus een bijdrage aan de clubkas van € 75 per
seizoen. Deze verbintenis geldt voor 2 jaar. Daarbij kunt u kiezen uit een vermelding bij de
Club van 50 of een vermelding van het bedrijfslogo op de verenigingsapp. Voor sporttassen
en drinkflessen blijft daarbij uw sponsoring ook uiteraard zichtbaar. Bij sponsoring van
nieuwe volleyballen zal u een jaar lang op onze website vermeld te worden als balsponsor
(en het aantal ballen). Een nieuwe volleybal kost ca. € 60.

3.8

Clubnaam sponsor

Tot slot kunt u ervoor kiezen om als clubsponsor op te treden. Uw firmanaam wordt dan
gekoppeld aan de verenigingsnaam. Wij zullen dan de clubnaam officiëel omdopen bij de
Nevobo. Verder komt uw naam dan ook op de shirts van alle teams, en eventueel de
trainingspakken, te staan. We dienen persoonlijke afspraken in het contract vast te leggen
wat wij van elkaar kunnen verwachten van deze sponsoring.
De opbrengst voor VCH per seizoen dient besproken te worden, maar dient substantiëel te
zijn na aftrek van de kosten. Er wordt een contract aangegaan voor minimaal 3 seizoenen.
De totale kosten voor het omdopen van de clubnaam bij de Nevobo, en kosten van nieuwe
shirts en trainingspakken, kunnen ook gespreid worden over 3 seizoenen.
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4. Contact
Heeft u interesse of vragen om VC Heerlen op welke manier dan ook te ondersteunen?
Neem dan contact op met Inge van Westerop van de sponsorcommissie. Zij is bereikbaar via
email: sponsorcommissie@vcheerlen.nl of telefonisch op nummer 0612 304 250. Of neem
contact op met het secretariaat van VCH (zie pag.1).
Wij staan voor een persoonlijke en correcte afhandeling. Onze afspraken met u zetten wij op
papier in een bevestigingsbrief of -email.

 Volleybal Combinatie Heerlen

9

