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VV Zeelandia Middelburg verbindt
Onze voetbalclub heeft een sterke 

maatschappelijke rol. VV Zeelandia Middelburg 
telt 1300 leden (2017) en groeit. Al die leden 

hebben een gezamenlijk doel: scoren! Dat is meer 
dan doelpunten alleen: gezamenlijk optrekken, 

elkaar respecteren, incasseren én vieren.

Meer bereiken
VV Zeelandia Middelburg is onze club, daar zijn we 
mee verbonden. Als speler of ouder van voetballers bij 
VV Zeelandia Middelburg betaal je natuurlijk contributie. 
Daar kunnen we de noodzakelijke voorzieningen van 
betalen. Met extra fondsen kan en zal VV Zeelandia 
Middelburg meer bereiken. En daar kan jij – als 
(oud)voetballer, als ouder, als voetballiefhebber – 
aan bijdragen. Hoe? Door mee te spelen in ons 
sponsorteam.

Vol ambitie
VV Zeelandia Middelburg heeft ambitie. We 

investeren in trainers, zodat zij zich kunnen 
richten op de vorming van een excellent 

jeugdkader. Wij hebben de ambitie om VV 
Zeelandia Middelburg te laten terugkeren 

aan de subtop van het Nederlandse 
amateurvoetbal. 

 
 

Spelregels
Om daar te komen, hanteren we spelregels. 
Door die spelregels en het team-effort leren we 
normen en waarden. Niet alleen de pupillen leren 
respectvol met elkaar om te gaan maar ook de 
ouderen, de jongens én de meisjes, de harde lopers 
én de spelers met een (fysieke) beperking.

Jeugd is de toekomst
VV Zeelandia Middelburg is een grote familievereniging 
met ruimte voor iedereen. De vereniging beschikt over 
vijf voetbalvelden en drie trainingsvelden, waarvan 
er één uitgerust is met het nieuwste type kunstgras. 
Er zijn drie miniveldjes speciaal voor de allerjongste 
leden. De jeugdafdeling telt ruim vijftig teams. Naast 
het voetbal is er veel aandacht voor allerlei andere 
activiteiten. De jeugd is immers de toekomst, ook 
buiten het voetbalveld. Daarom is het belangrijk daar 
nu in te investeren, met geld én aandacht.

Snelst groeiende tak
Damesvoetbal is de snelst groeiende tak bij VV 
Zeelandia Middelburg en daar zijn we super 
trots op. We willen de meisjes en vrouwen 
beter voorzien van de support die ze 
nodig hebben  en ze de plek geven in 
de vereniging die ze verdienen. Daar 
willen we in investeren.

 
 

Maatschappelijke rol 
Het sponsorteam wil de extra fondsen 

inzetten om de maatschappelijk rol van VV 
Zeelandia Middelburg te versterken. We willen 

investeren in het G-team: een uniek concept 
waarmee we daadwerkelijk iedereen laten meedoen. 

Gewoon, omdat het voor ons allemaal fi jn is om 
samen te sporten, om onderdeel uit te maken van een 

team. Dat gaat natuurlijk ook op voor onze 45+ teams: 
meedoen is belangrijker dan winnen.

Veel mogelijkheden
Als sponsor geef je geld of je betaalt een onderdeel van 
de club in natura. Er zijn veel mogelijkheden. Kijk voor 
het sponsormenu op de website: 
www.zeelandiamiddelburg.nl/sponsors. 

Sponsorpakket
Natuurlijk krijg je ook wat terug voor je inbreng. 
Afhankelijk van het gekozen sponsorpakket wordt 

de naam van je bedrijf vermeld op de borden langs 
de velden en komt deze terug in nieuwsbrieven, 

de website, het interne tv-circuit en meer. Zo 
toon je je maatschappelijke betrokkenheid en 

je verbondenheid bij de vereniging.

 
 

Win-win
Je hebt – samen met je partner – gratis 
toegang tot de voetbalclub bij thuiswedstrijden 
van het eerste heren- of damesteam. Je bent 
welkom in ons ING Businesshome waar je ook 
de andere sponsoren zult ontmoeten. Bovendien 
zijn er diverse sponsorbijeenkomsten (business to 
business) waar je voor wordt uitgenodigd. Eigenlijk 
krijg je er een heel nieuwe club bij, waar je zakelijk kunt 
scoren. Een echte win-winsituatie dus.

Sponsorstichting
Je bijdrage aan VV Zeelandia Middelburg is in goede 
handen. De Sponsorstichting bestaat uit een dagelijks 
bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), 
vier sponsorwervers en twee leden die zorgen voor 
de organisatie van activiteiten en dergelijke. Wil 
je weten wie er momenteel deel uitmaken van de 
Sponsorstichting? Kijk dan even op de website: 
www.zeelandiamiddelburg.nl/sponsors. 

Sponsorteam
Wil je meespelen in ons sponsorteam? Neem 
dan contact op met secr.sponsorstichting@
zeelandiamiddelburg.nl.

WIJ ONDERSTEUNEN
VV ZEELANDIA MIDDELBURG

Wij zijn de stad, Vereniging van Ondernemers Middelburg
Wij sponsoren Zeelandia Middelburg omdat het een grote vereniging is 
met een brede uitstraling en een goed bestuur. De club heeft continuïteit, 
en erkent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zeelandia Middelburg 
is competitief, maar niet ten koste van de vereniging zelf.

ING
ING wil het Nederlands voetbal vooruit helpen. Bijvoorbeeld door het verder 
ontwikkelen van het jeugdvoetbal en het opzetten en uitbouwen van vrouwen- en 
meisjesvoetbal binnen de verenigingen. Samen met de KNVB willen wij alle kinderen 
met nog meer plezier laten voetballen, speciale aandacht geven aan kinderen met een 
beperking en amateurclubs helpen fi nancieel gezond te blijven. Zeelandia Middelburg 
deelt dezelfde passie voor het voetbal en daarom is ING de trotse sponsor van deze 
vereniging.

Intersport Erik
Erik Huisson is met Intersport Erik al jaren een fantastische sponsor en 
kledingleverancier voor Zeelandia Middelburg. Erik: ‘Ik vind het mooi om als sponsor, 
voetballer, trainer en vader onderdeel te zijn van deze vereniging. Het is de grootste club 
van Zeeland, met een mooie uitstraling. Dit is de club waar ik de meeste feeling mee 
heb.’

Corstanje Assurantiën
Corstanje Assurantiën is een bedrijf vol voetballiefhebbers. Het bedrijf besloot een 
paar jaar geleden om te investeren in de jeugdopleiding van onze vereniging. In 
plezier, maar ook in talentontwikkeling. ‘Wij kiezen er bewust voor de jeugd te 
stimuleren’, zegt Marco Keim. ‘Niets is binnen een vereniging belangrijker dan dat.’

Auto Sturm
Auto Sturm is een familiebedrijf en Zeelandia Middelburg is een ambitieuze
familievereniging waar elk lid van harte welkom is. Zeelandia Middelburg is 
de grootste sportvereniging van Zeeland met een goede organisatie. Het 
imago van de vereniging is een plus; er wordt altijd technisch voetbal 
gespeeld.
Wij zijn blij met de grote achterban van de vereniging, want we 
willen loyaal zijn aan onze klantenkring én onze zichtbaarheid 
en naamsbekendheid vergroten. Bovendien houden wij van 
netwerken en beleven we de zondagmiddag als een 
voetbaluitje.
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