V.V. de Zwaluw te Oeffelt, sinds 1918

V.V. de Zwaluw zowel sociaal als maatschappelijk actief, doet u mee?

V

erenigingen hebben steeds meer moeite het hoofd boven water te houden. Dat is een
landelijke trend. Daarom is het best opmerkelijk, dat het bij V.V. de Zwaluw redelijk goed
gaat. De Oeffeltse voetbalvereniging telt in het seizoen 2010/2011 maar liefst 414 leden,
waarvan 275 actieve. Een voetbalclub met ruim vierhonderd leden in een dorpskern van
ongeveer 2.340 inwoners1 vervult in de tegenwoordige tijd meer dan alleen een voetbalfunctie.
Voetbalvereniging De Zwaluw wil op langere termijn met de prestatiegerichte elftallen op een zo
hoog mogelijk niveau uitkomen. Daarnaast heeft de Oeffeltse voetbalclub ook een maatschappelijke
functie te vervullen. Hierbij voeren niet zozeer de prestaties de boventoon, maar gaat het meer om
het recreatieve aspect. In haar dan 92-jarig bestaan heeft De Zwaluw

zich een niet meer weg te denken plaats verworven in de Oeffeltse
V.V. De Zwaluw
gemeenschap.

vervult binnen de

Oeffeltenaren besteden belangeloos veel vrije tijd aan de club - te Oeffeltse
denken valt niet alleen aan het zelf spelen van wedstrijden, maar
tevens aan het begeleiden en trainen van teams, onderhouden van gemeenschap een
het sportpark, beoefenen van bestuurlijke functies of ander vrijwillig duidelijke sociale en
werk. V.V. De Zwaluw vervult binnen maatschappelijke
die gemeenschap dan ook een functie.
duidelijke
sociale
en

maatschappelijke functie. Deze
functie is de afgelopen tien á vijftien jaar in sterke mate ontwikkeld
door het (maatschappelijke) gegeven dat allengs meer mensen
over steeds meer vrije tijd (gaan) beschikken.
Het is van groot belang dat De Zwaluw zich deze ontwikkelingen
realiseert en hierop inspeelt - bijvoorbeeld door middel van
evenementen naast het voetballen zoals het houden van een
darttoernooi2, een dag spandoeken maken voor jeugdleden3, het
organiseren van het Zwaluwtourspel tijdens de zomerstop of het
binnenhalen van de finaledag van de Zwaluwen Jeugd Actie ten
behoeve van het Prinses Beatrix Fonds4. Het voortbestaan van een
vereniging hangt daarom ook in grote mate af van de zorg voor de
continuïteit, die door het kijken naar de omgeving gewaarborgd
wordt. Daarbij is belangrijk dat:
 veel aandacht besteed wordt aan de instroom (te denken valt aan de jeugd);
 het senioren- en veteranenvoetbal binnen de vereniging wordt bevorderd en
 een klimaat waarbij iedereen zich ‘thuis’ voelt wordt geschapen
Om dit alles te kunnen realiseren is het van groot belang dat er voldoende financiële middelen zijn;
een zeer belangrijke inkomstenbron bij De Zwaluw zijn dan ook de sponsorbijdrages.
Met deze mailing willen wij u wijzen op de verschillende mogelijkheden om uw naamsbekendheid te
vergroten ter compensatie van een financiële ondersteuning ten behoeve van V.V. de Zwaluw.
Wellicht bent u als sponsor - bijvoorbeeld als lid van de Ondernemers Vereniging Oeffelt - al actief
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binnen onze vereniging maar bent u nog niet volledig op de hoogte van alle mogelijke vormen van
sponsoring. Hieronder volgen een drietal mogelijkheden:
1. Sponsoring via reclameborden (rondom hoofdveld V.V. de Zwaluw)

2. Shirtsponsoring
 Shirt met bedrukking sponsor wordt officieel overhandigd door sponsor aan aanvoerder
desbetreffende Zwaluw-team
 Sponsor gaat met desbetreffende team op de foto
 De sponsoring met desbetreffende foto wordt op de officiële website van
voetbalvereniging De Zwaluw, www.vvdezwaluw.nl, (gemiddeld 162 bezoeken per dag5)
gemeld

3. Sponsoring via ‘Club van 100’
 Via een geringe bijdrage V.V. de Zwaluw sponsoren
 Sponsornaam wordt gedrukt op de ‘Club van 100-bordjes’ die bij de entree van Sportpark
Hogehoek zichtbaar zijn.
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