
SPONSOR 
US!

US Volleybal is een sportvereniging in Amsterdam met ruim 200 
- grotendeels hoogopgeleide - leden, verdeeld over 11 

damesteams en 8 herenteams. De teams spelen op bijna elk 
niveau, van regionaal tot landelijk. De thuiswedstrijden worden 

gespeeld in sporthal Amstelcampus te Amsterdam. 

US Volleybal wil op korte termijn haar entree te maken in de 
eredivisie. Verbinding, betrokkenheid en sportieve ambitie zijn 

kernwaarden van deze vereniging. US Volleybal maakt daarnaast 
ook deel uit van de omnivereniging US samen met andere 

sporten. 

Na afloop van de wedstrijden komen de verschillende teams 
graag samen in de kantine van de Amstelcampus. Daarnaast staat 

onze agenda altijd vol met allemaal leuke activiteiten! 

Meer weten over US?

www.usvolleybal.nl

Over US Volleybal

http://www.usvolleybal.nl/
https://twitter.com/USvolleybal
https://www.instagram.com/usvolleybal/


- Een team zal onder uw bedrijfsnaam spelen in competitie. 
- Clinic US TOP team op locatie naar keuze 
- Logo's van uw bedrijf op het wedstrijdtenue van een US team naar keuze 
- Interview met de sponsor op US website 
- Twee keer per jaar communicatie op US social kanalen 
- Logo en informatie over uw bedrijf op US website 
- 2x per jaar US VIP arrangement voor 12 personen 
- Deelname US bedrijventoernooi 
- Reclamebord met uw bedrukking langs het wedstrijdveld

G O U D    € 3 . 5 0 0 , -

SPONSORPAKKETTEN
KIES UIT  ÉÉN VAN ONZE PAKKETTEN

Z I L V E R    € 1 . 5 0 0 , -
- Logo en informatie over uw bedrijf op US website 
- 2x per jaar US VIP arrangement voor 12 personen 
- Logo's van uw bedrijf op het wedstrijdtenue van een US team naar keuze 
- Deelname US bedrijventoernooi 
- Reclamebord met uw bedrukking langs het wedstrijdveld 

- Logo's van uw bedrijf op het wedstrijdtenue van een US team naar keuze 
- Deelname US bedrijventoernooi 

B R O N S    € 7 5 0 , -

* in de meeste gevallen is bedrijfssponsoring fiscaal aftrekbaar.

Het Platina pakket houdt in dat er éénmalige acties gedaan kunnen worden. 
De betaling van deze acties is afhankelijk van de geleverde effort. 
- Leden US inzetten voor bijv. enquetes, bediening bij kerstborrel etc. 

P L A T I N A



M A T E R I A L E N S P O N S O R
Voor sponsoring van materialen voor een team naar keuze, neem contact op 
met de sponsorcommissie van US (eventuele bedrukking is voor eigen 
rekening). 

Neem contact op met de 
Sponsorcommissie van US: 

sponsorcommissie@usvolleybal.nl

“US is mijn verbinding met de 
arbeidsmarkt. De sfeer en het 

klimaat rondom de sport volleybal past bij 
mij. Sportief, vitaal, ambitieus, en… 

gezellig.” 

Dit is wat sponsor Hot ITem zegt 
over US:

* in de meeste gevallen is bedrijfssponsoring fiscaal aftrekbaar.

Wilt u sponsor worden?

http://www.usvolleybal.nl/

