Sponsoring
Overzicht van de mogelijkheden

Prijs

Schenking wedstrijdbal

100 euro

Shirtsponsor uitrusting seniorploeg, jeugd vanaf U15
of 2 jeugdploegen U11 en U13.
Extra inclusief:
• vermelding op de website
• vermelding op de TV in de cafetaria
• reclamebord van 1m² (enkel bij sponsoring van 3 jaar)
Reclamepaneel
De opmaak kan gratis door ons gemaakt worden

2 seizoenen:
900 euro + 600 euro
3 seizoenen:
900 euro + 400 euro + 400 euro

Volleybalclub VOLMAR Ekeren
een familieclub met ambitie

op zoek naar

sportieve sponsors

250 euro per m² per seizoen

Reclame op onze website

100 euro per seizoen

Reclame in onze cafetaria (TV-scherm)

50 euro per seizoen

Sponsoring van evenementen
• tornooi
• mosselsouper

te bespreken

• quiz
• jeugdstage
Uit sympathie

te bespreken

Sponsoring op maat

te bespreken

We hopen dat u als sponsor deel wil uitmaken van ons verhaal!
U krijgt hiervoor gezelligheid, leuke volleybalwedstrijden en een verdere uitbouw van uw
naamsbekendheid. We beloven u een sportieve en bezielde return on investment.

Voor meer info:
pr@volmar.be
0497 44 10 36
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VOLMAR

Wie zijn wij?

4-sterren jeugdclub

Familieclub met ambitie

Sportieve doelstellingen

Volmar (Volleybal Mariaburg) werd in 1960 opgericht

Volmar is lang een club geweest die

Bij Volmar voelt iedereen zich thuis: jong en oud, vaste

Onze doelstelling met de seniorploegen is

door een aantal vrienden. Zij hebben jarenlang de club

leven ingeblazen en doen groeien. Oorspronkelijk was
Volmar een club met enkel herenploegen. Daar kwam
verandering in na een fusie met Olvek, een club die
voornamelijk uit vrouwenploegen bestond. Beide clubs
hadden al jaren een sterke band. De samensmelting
bracht nog wat extra elan in de club en de eerste
kiemen voor een gezonde groei werden gezaaid. Later
vervoegden nog twee andere clubs uit de omgeving de
Volmarrangen, namelijk Estetika en Patria.
Volmar bestond oorspronkelijk uit 3 ploegen en groeide
door de begeestering van talrijke vrijwilligers uit tot een
club met 26 ploegen, waarvan 13 jeugdploegen. De
werking van onze club is volledig gebaseerd op de inzet
van vrijwilligers. Dit zorgt ervoor dat onze mensen nauw
samenwerken en samen hetzelfde doel nastreven: onze
sportieve ambities verder uitbouwen.
Bij een club die zo groot is geworden, komen natuurlijk
ook veel kosten kijken. Om deze kosten te dekken,
organiseren we heel wat nevenactiviteiten, zoals: onze
jaarlijkse mosselsouper, quiz, … Deze nevenactiviteiten,
de sportieve inzet en de vrijwilligerswerking zorgen voor
een heel dynamisch gegeven.
We mogen ons met recht en rede de oudste en
gezelligste club van Antwerpen noemen.

voornamelijk bestond uit seniorploegen.
Na de verschillende fusies is de focus nog
meer verschoven naar een groeiende en
bloeiende jeugdwerking.
Sinds de jeugdwerking meer aandacht
krijgt, kennen we een enorme ledengroei.

Om deze jeugdwerking nog verder uit
te bouwen en te verstevigen, willen we
nog meer investeren in onze jeugd. Als
ambitieuze familieclub hebben we als doel
om zoveel mogelijk jeugdleden te laten
doorstromen naar onze eerste ploegen.
Onze trainers scholen zich voortdurend
bij en bieden de jeugd een stevige basis.

supporters en gelegenheidssupporters!

We hebben heel wat leden waarvan bijna heel het
gezin volleybal speelt en waarvan andere gezinsleden
betrokken zijn bij de werking van de club.
Een dag volleybal is vaak een echt familiegebeuren.
We koesteren deze gezellige familiale sfeer!
Om de familieleden die geen volleybalervaring hebben
ook iets te bieden op sportief vlak, zijn we gestart met
‘start to volley’ voor ouders. Zo betrekken we iedereen
nog meer bij de club. Dit project is een enorm succes.
Ondanks onze duidelijke sportieve ambities blijven we
een familieclub waar iedereen moet kunnen volleyballen
en doorgroeien op zijn eigen tempo en niveau.

om elk seizoen zowel een dames- als een

herenploeg in de divisiereeksen te hebben.
Bij de heren is dit reeds het geval. Toen
de 1e damesploeg vorig seizoen (‘15 - ’16)
promoveerde naar 1e provinciale, wilden
we dit binnen 2 à 3 seizoenen met de
dames bereiken. We zijn onze ambities
voorbijgestreefd. De dames speelden dit
jaar kampioen en promoveren voor de
tweede keer op rij. Ze mogen dus volgend
seizoen al aantreden in 2e divisie.
Naast deze divisieploegen willen we op
elk niveau ploegen hebben waarin we

Onze jeugd krijgt door de ervaring van de

onze jeugdspelers stap voor stap kunnen

trainers leuke en leerzame uitdagingen die

inschakelen en laten doorstromen.

hun motivatie aanwakkeren.

Ook bij de jeugdploegen streven we ernaar

Naast de gewone trainingen worden er ook

om iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen

stages voor de jeugd georganiseerd. Dit is

niveau te laten trainen en spelen. We willen bij

altijd een heel leerrijke en leuke belevenis.

elke leeftijdscategorie regionale en provinciale

Deze sterke jeugdwerking werd dit seizoen

ploegen aanbieden, zodat alle jeugdspelers

beloond met een 4-sterren jeugdlabel,

de nodige uitdaging kunnen krijgen op basis

uitgereikt door de Vlaamse Volleybalbond

van hun eigen ambities en capaciteiten.

en het Jeugdsportfonds.

De gezelligste club van Antwerpen en omstreken!

