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Sponsoring
Het toernooi zal zeker gebruik willen maken van spon-
soren die dit initiatief willen ondersteunen. Hiervoor 
zijn verschillende sponsorpakketten bedacht.

HK1 -  de Hoofdsponsor
(sponsorbedrag € 5.000,-)
- 20 VIP sponsorpakketten
- Meevaren op de botter en bijwonen van de loting
- Prominente plaats in alle reclame uitingen
- Naam duidelijk verbonden aan het Toernooi 
- 1 spandoek op voetbalveld (ballenvanger)

HK2 sponsor
(sponsorbedrag € 1.150,-)
- Plaats in alle media uitingen
- 8 VIP sponsorpakketten
- mogelijkheden tot reclame-uitingen op het VVOG terrein
-  mogelijkheid tot presentatie producten (passend bij 

toernooi)

Commissie 
1e Zuiderzeecup
Bert Hoeve
Marco Roelofsen
Ben Michelsen
Reijer Roelofsen
Henk Drost
Henri Brink
Sieds Severein
Hein van den Os

Sponsorcommissie:
Marco Roelofsen:  T. 06-506 22 053
  E. famroelofsen@versatel.nl
Henri Brink: T. 06-361 69 543 
  E. henri.brink@upcmail.nl

HK3 sponsor
(sponsorbedrag € 500,-)
- Plaats in alle media uitingen
- 4 VIP sponsorpakketten

HK4 sponsor
(sponsorbedrag € 250,-)
- Plaats in alle media uitingen
- 2 VIP sponsorpakketten

 
HK5 sponsor
(sponsorbedrag € 125,-)
- 1 VIP sponsorpakket
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Alle prijzen zijn exclusief btw

Inhoud van één VIP 
sponsor pakket:
• 2 gereserveerde parkeerplaatsen
• 10 consumptiemunten
• 2 buffetbonnen
•  2 passé-partout met zitplaats op  

de overdekte tribune
•  2 VVOG fan pakketten
•  2 Zuiderzee goodybag pakketten 

met o.a. botterbitter



Inleiding
VVOG is in beweging. Zowel op bestuurlijk niveau als 
ook in de prestaties van het 1e als ook in de jeugd is de 
opmars waar te nemen. Recent is er een nieuw bestuur 
met een mooie ambitie aangesteld, waarbij zowel de 
breedte van de club maar ook het gewenste niveau van 
de selectieteams ambitieus is.
VVOG moet met een Harderwieks hart terug op top-
klasseniveau en de jeugdselecties zouden op divisie ni-
veau moeten gaan spelen.
Op verschillende niveaus sluiten mensen aan om een 
steentje bij te dragen aan de realisatie van deze ambitie.

VVOG is een club met een mooie historie, 8e in het 
KNVB klassement over de afgelopen 75 jaar. VVOG 
moet echter ook meer Harderwijk gaan uitstralen. Wij 
staan ervoor om VVOG en Harderwijk meer aan elkaar 
te verbinden. Reden is o.a. dat Harderwijk veel in zich 
heeft, een goede marktnaam heeft en 2 sterke merken 
zullen elkaar kunnen versterken. Ook voor potentiële  
sponsoren kan dit een positief effect hebben, maar nog 
meer kunnen we met deze link een stuk historie van de 
club gebruiken om VVOG weer op de landelijke kaart te 
zetten. VVOG moet weer de club van Harderwijk zijn. 
Handel, visserij, ambitie, de beste willen zijn en hard 
werken zit daarin opgesloten. Dat willen we gaan ver-
sterken. VVOG is Harderwijk en andersom Harderwijk is 
op voetbalgebied VVOG.
 
Ook de gemeente Harderwijk zal dit initiatief onder-
steunen want het ambitieniveau van de gemeente zelf 
is hoog. Op sportief gebied kan VVOG op landelijk ni-
veau zeker een bijdrage leveren aan de naamsbekend-
heid van Harderwijk. Vanuit deze gedachte is de link 
naar de oorsprong van Harderwijk gauw gemaakt.  
Harderwijk verbind haar naam graag aan belangrij-
ke, denk zakelijk aan de Harderwijkse bedrijven met  
een regionale of landelijke uitstraling bedrijfsnamen. 
Bedrijven die bekend zijn en zich nog steeds met  
Harderwijk associëren.
Gemeente Harderwijk en de Harderwijkers moeten op 
sportief gebied trots kunnen zijn op VVOG.
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Een strijd om de ZUIDERZEECUP
Harderwijk gelegen aan de voormalige Zuiderzee, het 
zaterdagvoetbal, de strijd zowel op zakelijk als op spor-
tief vlak, de onderlinge concurrentie welke toch sterk 
was tussen vissers steden langs de boorden van de  
Zuiderzee! Dit zijn prachtige ingrediënten om een 
nieuw initiatief aan op te hangen, de strijd om de 
ZUIDERZEECUP.
Een jaarlijks terug kerend voetbaltoernooi dus voor en 
met clubs langs de voormalige Zuiderzee!

Uit het voorgaande mag helder zijn welke clubs met 
dit evenement mee zouden moeten kunnen gaan 
doen. Clubs met een mooie rijke historie. Tussen deze 
clubs zijn in het verleden heftige derby’s uitgevochten, 
zowel zakelijk als op voetbalgebied. Te noemen zijn bijv.  
IJsselmeervogels, Spakenburg, Volendam, Kampen, 
Marken, Elburger SC, Urk, Huizen en  VVOG.
Voor het eerste jaar doen nu definitief mee;  URK  -   
Go Ahead Kampen  -  Huizen en uiteraard VVOG!

Naast de sportieve uitdaging willen we nog een aantal 
andere elementen toevoegen rondom dit toernooi. 

-   Een Veteranen/35+ toernooi met deelname van Urk, 
Go Ahead Kampen, Huizen en VVOG.

-   Familiedag met ondersteuning van het Covebo kids 
plein.

-   Een stuk vermaak over de hele dag verspreid en de 
Sponsor Events!

-  Finale Feestavond met Live Muziek
 
Het gehele evenement zal als kapstok en beeld de  
historie van Harderwijk als visserijstad gaan uitstralen. 
Daarbij te denken aan:
- Haven met botters
- Visserijkoren/Harmonie
- Oude ambachten
- Vis roken/bakken
Kortom een event op hoog sportief niveau met ruimte 
voor de jeugd en vermaak.

HET PROGRAMMA

Zaterdag 9 juni 2012  16.00 uur loting 
in Harderwijk bij Veluvia aan de Haven
- Intocht met botters met aan boord 

de voorzitters en aanvoerders van de 
deelnemende clubs

- Aan de wal staan koren die de schepen 
binnenzingen

- Ontvangst door de voorzitter van VVOG
- Presentatie opzet evenement
- Loting en Borrel bij Veluvia
 

Woensdag 8 augustus 2012  
opening Zuiderzeecup dag 1   
17.00 uur tot 22.30 uur
- Opening van het toernooi
- 18.30 uur wedstrijd 1
- 20.30 uur wedstrijd 2
 

Zaterdag 11 augustus  
van 12.00 uur tot 21.00 uur
- Familiedag, met o.a. Covebo Kids & Co
- Veteranen/35+ toernooi
- Sponsor Event
- 13.30 uur wedstrijd om 3/4e plek 
- 15.30 uur finale wedstrijd 
- 17.15 uur start VVOG finale feest met 

de prijsuitreiking, live muziek, grote 
verloting/veiling

- 21.00 uur einde avond 


