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Tijd en geld 
 
 
Toen op 2 november 1945 de v.v. Wardy werd opgericht in Ferwert, speelde de commercie in de 
sport nog praktisch geen rol. Dat het gehele andere tijden waren dan tegenwoordig mag duidelijk 
zijn uit de toen geldende contributie. De eerste jaren, van' 45 tot' 48 was er geen sprake van 
contributiebetaling. Maar in 1948 werd door het toenmalige bestuur een besluit genomen. Senioren 
betaalden f 0,25, jeugdleden van 17 en 18 jaar f 0,20 en junioren betaalden f 0,10 per week. De 
begroting voor dat jaar was in totaal f 385,-. Ook toen werd echter al een beroep gedaan op 
vrijwilligers om de vereniging draaiende te houden. 
 
Dat er vandaag de dag andere bedragen over de tafel gaan zal een ieder duidelijk zijn. Om de 
voetbalsport voor een ieder betaalbaar te houden kan en mag een vereniging niet alleen draaien op 
contributie. 
De omzet van het clubhuis en de inbreng via acties van de vriendenclub zijn onmisbaar. 
 
Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op sponsors. Via het schenken van wedstrijdballen, tenue 
en/of trainingspakken, reclameborden, advertenties in clubbladen steunde reeds menig bedrijf 
onze club. 
Om de mogelijkheden voor bedrijven duidelijk te presenteren werd de sponsormap gemaakt. Een 
goed initiatief van de sponsorcommissie. 
 
Hopelijk spreekt het u als toekomstig sponsor aan.  
 
Vele actieve en passieve voetballiefhebbers in Ferwert e.o. zullen u dankbaar zijn voor uw steun. 
 
 
 

H. Damstra (voorzitter v.v. Wardy) 
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v.v. Wardy nader bekeken 
 

 
Met een ledenbestand van ca. 200 voetballers en voetbalsters is v.v. Wardy één van de grootste 
sportverenigingen uit de regio.  
Iedere zaterdag komen er 3 seniorenelftallen, een dameselftal, een zaalvoetbalteam (recreanten) en 
zo'n 8 jeugdteams in het veld om de kleuren van Wardy te verdedigen. 
Daarnaast wordt er van maandag t/m donderdag volop getraind op sportpark De Boppeslach, 
waar het ook na de trainingen en wedstrijden goed vertoeven is. In de kantine, die door vrijwilligers 
is gebouwd en verbouwd, kan een ieder van een natje en droogje worden voorzien. 
 
Het zal u niet verbazen, dat ook een club als v.v. Wardy, voornamelijk draait op werk van vele 
vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers heeft zitting in één van de besturen of commissies.  
Zo is er een algemeen bestuur, een jeugdbestuur, een kantinebestuur, een vriendenclub en een 
sponsorcommissie. 
 
Het eerste elftal, het vlaggenschip van de vereniging voetbalt nu in de 5e  klasse van de KNVB. Het 
beleid van de vereniging is er op gebaseerd om de prestaties van het 1e elftal naar een maximaal 
niveau te brengen. Gezien het huidige spelersniveau en het "aanstormende" talent vanuit de 
jeugdopleiding moet het mogelijk zijn de prestaties nog verder te verbeteren. 
Het 1e elftal is de afgelopen laatste jaren te vinden in de top 5 van de competitie. 
 
De jeugdafdeling van de v.v. Wardy bestaat uit ca. 100 leden. Gediplomeerde trainers uit de 
vereniging voortgekomen en enthousiaste, kundige vrijwilligers zorgen voor kwalitatief goede 
trainingen. 
Daarnaast hebben in principe alle jeugdteams één leider of meer, die week in week uit hun beste 
beentje voor zetten voor de jeugd van onze vereniging. 
v.v. Wardy besteedt veel aandacht aan de jeugdopleiding. In het eerste seniorenteam voetballen 
jongens welke door Wardy zelf zijn opgeleid. 
Het jeugdplan speelt hierin een belangrijke rol. Het gehele jeugdgebeuren binnen onze vereniging 
staat onder leiding van een jeugdcommissie. Deze commissie is middels de voorzitter ook 
vertegenwoordigd in het bestuur van de club. Getracht wordt om de jeugd zo optimaal mogelijk 
aan haar trekken te laten komen. 
Ook buiten het veld worden activiteiten georganiseerd, zoals spelmiddagen, filmavonden, 
vaardigheidsspelen, bingo en bezoek aan voetbalwedstrijden in het Heerenveen stadion. 
Tevens is er ter afsluiting van het seizoen een kampeernacht, i.s.m. K.V. Foswert en LTC 
Ferwerderadiel, met aansluitend een onderling voetbaltoernooi. 
Daarnaast is er ieder jaar ter ere en nagedachtenis aan ons erelid Klaas de Roo een toernooidag 
georganiseerd, waarbij gestreden wordt om de Klaas de Roo trofee. 

 



~ 4 ~ 

 

De Sponsorcommissie 

 

 
De sponsormap die hier voor u open ligt is samengesteld door de sponsorcommissie van v.v. 
Wardy. Deze commissie is opgericht met als doel alle sponsoractiviteiten binnen de vereniging te 
coördineren. Dit houdt o.a. in dat de sponsorcommissie de contacten met de (potentiële) sponsors 
aangaat c.q. onderhoudt. 
 
De sponsorcommissie vindt het belangrijk dat de sponsors merken, dat hun steun gewaardeerd 
wordt. Deze waardering uit zich o.a. in het aanbieden van verschillende reclamemogelijkheden. In 
deze map kunt u lezen hoe we dit concreet hebben uitgewerkt.  
 

Mogelijkheden van sponsoring binnen onze vereniging zijn: 

 

1. Hoofdsponsor 

2. Subsponsors 

3. Shirtsponsors 

4. Reclamebordsponsors 

5. Wedstrijdsponsors 

6. Advertentie in het Wardy-nieuws(clubblad)  

7. Club van 100 

De sponsorcommissie van v.v. Wardy bestaat uit de volgende personen: 

 

Contracten 
 

Alle manieren van sponsoring zullen worden opgenomen in een contract die door de contractant 

(bedrijf) als ook de sponsorcommissie zal worden ondertekend. Hiermee hebben we de vergoeding 

en de afspraken vastgelegd zodat beide partijen niet voor verrassingen komen te staan. 

Sytse van der Woude 

& 

Rients Agema 
 

Sponsoring@wardy-ferwert.nl 

mailto:Sponsoring@wardy-ferwert.nl
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1. Hoofdsponsor 
 
 Naam op shirts en reserveshirts van het eerste seniorenteam 

 Naam achterop trainingspakken (met uitzondering van de grensrechter) 

 Reclamebord bij de ingang van het sportpark en langs het hoofdveld 

 Bedrijfslogo op de website v.v. Wardy 

 Elftalfoto één keer per jaar (voor o.a. publiciteit uitingen) 

 Advertentie in het Wardy-nieuws  

 voorpagina, oplage 2 x per jaar, één keer huis-aan-huis 

 Abonnement op het Wardy-nieuws 

 Incidentele reclame-uitingen in het Wardy-nieuws 

 Vermelding in het programmablad 

 Vermelding op de raambiljetten 

 Koffie bij bezoek wedstrijden 

 Uitnodiging bij speciale gelegenheden 

 

Contractduur: minimaal 3 jaar 
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2. Subsponsors 
 
 Shirtsponsoring van een elftal van de v.v.Wardy 

 Een reclamebord langs het hoofdveld 

 Bedrijfslogo op de website v.v. Wardy 

 Elftalfoto één keer per jaar (voor o.a. publiciteit uitingen) 

 Advertentie in het Wardy-nieuws  

 oplage 2 x per jaar, één keer huis-aan-huis 

 Abonnement op het Wardy-nieuws 

 Vermelding in het programmablad 

 Vermelding op het sponsorbord in het clubhuis 

 Vermelding op de raambiljetten 

 Koffie bij bezoek wedstrijden 

 Uitnodiging bij speciale gelegenheden 

 
 

Kosten: 
Contractduur: minimaal 3 jaar  
Vergoeding:   
 
 
 
 
Het is ook mogelijk tassen, trainingspakken etc. met daarop de sponsornaam beschikbaar te stellen. De sponsor stelt 

deze beschikbaar en de daarop volgende jaren wordt hiervoor geen vergoeding berekent. 
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3. Shirtsponsors 
 
 Shirtsponsoring van een elftal (zevental) van de v.v.Wardy 

 Bedrijfslogo op de website v.v. Wardy 

 Elftalfoto één keer per jaar (voor o.a. publiciteit uitingen) 

 Elftalfoto in het Wardy-nieuws 

 Abonnement op het Wardy-nieuws 

 Koffie bij bezoek wedstrijden 

 Uitnodiging bij speciale gelegenheden 

 Vereniging zorgt voor shirts; de sponsor voor de opdruk 

 

 

Kosten: 
Contractduur: minimaal 3 jaar 
Vergoeding:   
 
 
 
 
Het is ook mogelijk tassen, trainingspakken etc. met daarop de sponsornaam beschikbaar te stellen. De sponsor stelt 

deze beschikbaar en de daarop volgende jaren wordt hiervoor geen vergoeding berekent. 
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4. Reclamebordsponsors 
 
 Sponsoring d.m.v. een reclamebord langs het speelveld 

 De vereniging levert, plaatst en onderhoudt de borden 

 Afmetingen van de reclameborden zijn 3,05 x 0,65 meter (of een veelvoud daarvan) 

 Koffie bij bezoek wedstrijden 

 Uitnodiging bij speciale gelegenheden 

 

Kosten: 
Contractduur: 3 jaar 
Aanmaakkosten reclamebord  
Huurplaats 1 reclamebord in drie jaar  
Totale kosten voor de eerste drie jaar, per jaar   
 
 
 
 

Contractduur minimaal 3 jaar op basis van bovenstaande berekening dit contract zal stilzwijgend worden verlengd 

en de kosten zullen daarna € 150,- per jaar bedragen. 



~ 9 ~ 

 

5. Wedstrijdsponsors 
 
 Schenken van een wedstrijdbal (v.v. Wardy zorgt voor de aankoop van de wedstrijdbal) 

 Vermelding in het wedstrijdprogrammablad 

 Omroepen voor aanvang van de wedstrijd 

 
 
 

Kosten: eenmalige vergoeding per wedstrijd 
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6. Advertentie in clubblad 
 
 Advertentie in het Wardy-nieuws  

 oplage 2 x per jaar, één keer huis-aan-huis 

 Advertentie grootte: 

1. ¼ pagina 
2. ½ pagina 
3. 1  pagina 

 
Kosten: 
Vergoeding: 

1. kosten  
2. kosten  
3. kosten  

 

 



~ 11 ~ 

 

7. Club van 100 
 
 Donateurs zoals, de vrienden van v.v. Wardy (50 euro club). Het is voor een 

ieder mogelijk om te laten zien dat v.v. Wardy een warm hart wordt 
toegedragen. Dat is al mogelijk door te ondersteunen middels een donatie. 
Een van de andere mogelijkheden is de Club van 100 

 Vermelding op het bord voor een lid van de Club van 100 

 Uitnodiging bij speciale gelegenheden 

 
Kosten: 
Contractduur: 1 jaar 
Vergoeding:  

 


