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Nuvoc, een vaste waarde in de Brabantse volleybalwereld 

Wat heeft Nuvoc te bieden? 

Volleybal vereniging Nuvoc, telt anno 2019 ongeveer 400 leden, ruwweg te verdelen in 110 

jeugdleden, 100 seniorenleden, 90 recreatieve leden en 100 vrienden en vrijwilligers van de 

vereniging. Nuvoc is ontstaan in 1964 en bestaat dus al ruim 50 jaar als de enige volleybal 

vereniging binnen Veldhoven.  

Nuvoc is een goed georganiseerde volleybalvereniging, die op een degelijke eigen 

jeugdopleiding prestatief aan de weg timmert en die gelijktijdig ruimte biedt voor het 

beoefenen van andere recreatief georiënteerde volleybalvormen, binnen een ontspannen en 

gezellig verenigingsverband.  

De vereniging traint in de Nuvoc-Sporthal in Veldhoven gelegen aan het sportcomplex aan de 

Korze. De kantine is in eigen beheer en de sporthal word samen onderhouden met de 

Gemeente Veldhoven.  In deze hal spelen ook alle teams hun competitiewedstrijden, meestal 

op zaterdagen. 

De verschillende teams komen voor hun competitiewedstrijden in meer dan 50 sporthallen en 

sportzalen, voor het overgrote deel in Noord-Brabant en Limburg. Het 1e dames- en 

herenteam spelen in de regiodivisie ook een aantal wedstrijden in Utrecht en Gelderland.  

De vereniging heeft ook een eigen goed bezochte website: www.nuvoc.nl . 

Sportieve ambities afgezet tegen het organisatorisch en financieel kostenplaatje 

Alle trainingsgroepen staan onder leiding van deskundige train(st)ers, die daarvoor een 

afgestemde (vrijwilligers)vergoeding ontvangen. Voor de trainingen wordt de sporthal van de 

gemeente gehuurd. Afhankelijk van de sportieve doelstellingen van de verschillende teams 

varieert het aantal trainingen van 1 tot 3 per week, waarbij de trainingsduur ruwweg varieert 

van 1,5 uur tot 2 uur. De leden betalen een contributie die rekening houdt met het aantal 

trainingen.  

Het totale kostenpakket dat samenhangt met het trainen en spelen op het gewenste niveau, in 

de regiocompetitie (9 teams), in de regionale jeugdcompetitie (7 teams) in de 

recreantencompetitie (9 teams) en de nationale (open) clubkampioenschappen voor 

jeugdteams bedraagt ruim € 10.000,-. 

Aanvullende inkomsten door sponsorinkomsten en eigen projecten zijn nodig om prestatief 

en recreatief volleybal op sporttechnisch verantwoorde wijze voor de leden betaalbaar te 

maken.  
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Welke vormen van sponsoring zijn mogelijk?  

a. Naamsponsoring.  

Bij naamsponsoring gaat de vereniging de naam voeren van de sponsor en bij alle sportieve 

en andere activiteiten die naam positief uitdragen. Er zijn verschillende formules denkbaar 

waarbij de variatie zit in de mate van exclusiviteit van de koppeling van de naam van de 

sponsor aan de vereniging.  

Bij naamsponsoring betaalt de sponsor jaarlijks een overeen te komen bedrag gedurende de 

looptijd van de sponsorovereenkomst (minimaal 3 jaar). De hoogte van dit bedrag is mede 

afhankelijk van de sportieve ambities en het niveau waarop de hoogste dames- en herenteams 

actief zijn.  

Daarnaast maakt een vast basisbedrag voor de vereniging daarvan deel uit. Door dit systeem 

fluctueert het sponsorbedrag mee met de sportieve ambities en prestaties.  

Het basisbedrag bedraagt € 4.000,-.  

De aanvullende niveauafhankelijke bedragen zijn:  

Promotieklasse € 500,-  

Regiodivisie € 1.500,-  

2e divisie € 3.000,-  

1e divisie € 4.500,-  

B league minimaal € 20.000,- (buiten onze sportieve ambities en mogelijkheden)  

A league minimaal € 80.000,- (buiten onze sportieve ambities en mogelijkheden)  

Bij exclusieve naamsponsoring (zonder aanvullende kledingsponsors) komen de kosten van 

de wedstrijdkleding voor rekening van de naamsponsor.  

Op basis van de huidige speelniveaus van het 1e dames- en het 1e herenteam komt het 

jaarlijkse sponsorbedrag uit op € 7.000,- (exclusief de kledingkosten).  

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een of meer kledingsponsors zullen over de bekostiging 

van de benodigde nieuwe wedstrijdkleding aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. 

De kosten voor een compleet nieuw kledingpakket voor de hele vereniging worden inclusief 

de bedrukking geschat op € 12.000,-.  

b. Kledingsponsoring.  

Als de overeenkomst met de naamsponsor ruimte laat om voor de verschillende teams een of 

meer kledingsponsors te werven, kan een kledingsponsor het betreffende team een 

reclameboodschap laten voeren op de rugzijde van de wedstrijdshirts al of niet in combinatie 

met de boodschap van de naamsponsor op de borstzijde. De kledingsponsor betaalt de kosten 

van de wedstrijdkleding voor het betreffende team en gedurende de looptijd van de 

sponsorovereenkomst een jaarlijks bedrag van 300 euro. In beginsel hebben overeenkomsten 

voor shirtsponsoring een looptijd van 3 jaar met een verlengingsoptie tenzij anders 

overeengekomen is.  
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Als voor een of meerdere teams inspeelshirts beschikbaar worden gesteld door een sponsor, 

komen de kosten van die shirts voor diens rekening en betaalt deze aanvullend een 

vergoedingsbedrag dat wordt bepaald door het competitieniveau wat het betreffende team 

speelt. Overeenkomsten voor inspeelshirts hebben een looptijd van één jaar, tenzij anders 

overeengekomen is.  

Kledingsponsors krijgen tevens zonder meerkosten een vermelding op de website van de 

vereniging en in het digitale clubblad. 

c. Reclameborden.  

In de Nuvoc-hal, de zaal waarin Nuvoc de (competitie)wedstrijden speelt, kunnen 

geïnteresseerde ondernemers reclame maken voor hun bedrijf en activiteiten door het laten 

plaatsen van een reclamebord. Omdat de borden in de sporthal een vaste plek hebben aan de 

wand is de reclameboodschap ook bij andere sportactiviteiten zichtbaar.  

De contracten voor reclameborden hebben een looptijd van 3 jaar. Het basisbedrag voor een 

reclamebord bedraagt € 300,- per jaar. De kosten van het bord komt voor rekening van de 

sponsor, inschatting ongeveer 180 euro.  

Reclamebordsponsors krijgen tevens zonder meerkosten een vermelding op de website van 

de vereniging en in het digitale clubblad. 

d. Vrienden van Nuvoc. 

Je kunt Nuvoc ook als particulier sponsoren. Iedereen die de vereniging een warm hart 

toedraagt en op een bescheiden schaal willen steunen, kan vriend worden van Nuvoc.  

Je kunt al vriend worden voor een bedrag vanaf € 25,-. Je word dan opgenomen in de 

ledenlijst van deze sponsorclub en indien gewenst vermeld op de kabelkrant in de kantine en 

website van de vereniging.  

 

 

Sponsoroverzicht: 

Sponsor variant Basisbedrag 

per jaar 

Looptijd Additionele kosten 

a. Hoofdsponsor/Naamsponsor € 4000 Min. 3 jaar Zie niveau afhankelijke 

bedragen 

b. Kledingsponsor € 300 Min. 3 jaar Kosten kleding en 

bedrukking 

c. Reclamebord sponsor € 300 Min. 3 jaar Kosten bord en 

bedrukking (~180euro) 

d. Vrienden van Nuvoc € 25   

 


