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USV Protos is dé studentenvolleybalvereniging van 
Utrecht. De vereniging bestaat sinds 1957 en neemt 
deel aan de officiële competitie van de Nederlandse 
Volleybal Bond. 
Wat wij als vereniging bieden:
- 220 leden: 7 herenteams en 11 damesteams
- Op niveau! Heren 1 speelt tweede divisie, dames 1 
derde divisie
- Gezelligheidsvereniging: vele feesten en borrels, 
onder andere een skireis en een groot grastoernooi. 

Onze missie is het profileren van USV Protos als 
aantrekkelijke vereniging voor jonge, studerende en 
talentvolle volleyballers. 

Wat betreft de eerste teams hebben wij de ambi-
tie om hen zodanig te ondersteunen dat een basis 
gelegd kan worden om nog verder te groeien. Wij 
vinden het echter zeer belangrijk om de combinatie 
van topsport en de unieke Protossfeer te behouden 
en te stimuleren.

Protos is een financieel gezonde vereniging. 
Om deze positie te waarborgen is het van be-
lang dat Protos, naast haar reguliere contribu-
tie en subsidies, zorgt voor een extra bron van 
inkomsten. Omdat sportieve groei en ambitie 
gepaard gaan met stijgende kosten is het zoe-
ken naar sponsoren van groot belang. In deze 
sponsorbrochure is een overzicht gegeven van 
ons aanbod aan activiteiten en de bijbehoren-
de sponsormogelijkheden. Om een sfeerimp-
ressie te geven van onze vereniging verwijzen 
wij u graag naar onze website usvprotos.nl. 
Uiteraard staan wij open voor ideeën en sug-
gesties, de sponsormogelijkheden zijn altijd 
naar uw wensen aan te passen. 

Wij hopen op een succesvolle samenwerking!

Namens de PR-commissie en het bestuur, 

Stephan Dirks, Commissaris Externe Zaken, 
USV Protos.



TEAMSPONSOR // €750
Sponsor van een Protosteam en alle uitingen die aan dit team gekoppeld zijn.

ACTIVITEITENSPONSOR // €250 - €750 
Sponsor van een Protosactiviteit, als bijvoorbeeld:
• Protos INN
• Introductieweekend
• Protos Beachweekend

ALGEMEEN | €100 // €500
Naamsvermelding op de website, mogelijkheid tot ophangen banners of vlag-
gen, naamsvermelding in clubblad en nieuwsbrief.

SPONSORING OP MAAT 
Heeft u andere ideeën over een mogelijke samenwerking? De PR-commissie 
staat klaar om met u te kijken naar de mogelijkheden. Een voorbeeld is een 
team sponsoren zonder alle uitingen voor minder geld, of een prijs schenken 
voor de prototo.

HOOFDSPONSOR // €3000
De meest uitgebreide sponsormogelijkheid binnen USV Protos. Naamsverbin-
ding aan hoogste heren- of damesteam en uiting binnen de gehele vereni-
ging.
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HOOFDSPONSOR 

SPONSORPAKKET // 
//   Shirtsponsor van het eerste heren- dan wel dames-
team van USV Protos. 
//   Naamsverbinding aan eerste heren- of damesteam. 
Deze uiting staat o.a. op internet en uitingen van USV 
Protos in diverse media zoals krantenberichten, face-
book etc. 
//    Adverteren in het “Naadje” (clubblad, circa 30 pagi-
na’s, verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 200 
stuks). Het is een geliefd blad waar de leden elke keer 
weer naar uitkijken. 
//  Adverteren in het thuisdagblaadje. Dit informatie-
bulletin bestaat uit twee pagina`s en verschijnt elf keer 
per jaar. Het thuisdagblaadje heeft een oplage van 100 
stuks en wordt gelezen door wedstrijdbezoekers.
//     Naamsvermelding op de website van USV Protos, 
www.usvprotos.nl, middels een logo, een 
korte tekst en een link naar de eigen website van de 
sponsor.

Minimaal 
2 jaar

3000 per 
seizoen
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//   Naamsvermelding op het bord van de Club van 
100 van USV Protos dat in Sportcafé Olympos hangt. 
//   De mogelijkheid tot het ophangen van een span-
doek of vlag rond het speelveld. 
//   De mogelijkheid tot het ophangen van een span-
doek of vlag tijdens Protos INN, het jaarlijkse grastoer-
nooi dat in mei wordt georganiseerd door USV Protos 
voor circa 500 volleyballers uit Nederland. 
//   Gratis inschrijving van een team voor Protos Inn, 
het grastoernooi georganiseerd door Protos.
//   De mogelijkheid tot het uitvoeren van 
promotieactiviteiten tijdens de UIT-markt in augustus. 
Deze wordt bezocht door alle nieuwe studenten van 
de UU en HU van het aankomende studiejaar. 
//   Vier keer per jaar ontvangt u een digitale nieuws-
brief waarmee u op de hoogte wordt 
gehouden van alles wat binnen USV Protos speelt. 
//   Een uitnodiging op onze jaarlijkse Relatiedag in 
november waarbij u nader kennis kunt maken met USV 
Protos en andere betrokkenen van onze vereniging. 

Gehele 
vereniging



TEAMSPONSOR 

SPONSORPAKKET // 
Minimaal
1 jaar

750 per 
seizoen
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1 TEAM

Sponsor van één van de teams van USV Protos betekent 
dat de naam van de sponsor aan alle uitingen van het 
team gekoppeld wordt. 

In dit pakket zijn de volgende zaken opgenomen:
//   Naam/logovermelding op het wedstrijdshirt van het 
gesponsorde team. Productiekosten en aanschaf van 
de shirts zijn voor rekening van de sponsor. 
//   De mogelijkheid tot het ophangen van een 
spandoek rond het speelveld van het gesponsorde 
team. Dit geldt voor alle thuisdagen.
//   Naamsvermelding op het bord van de club van 50 
van USV Protos dat hangt in Sportcafé Olympos. 
//   Naam/logovermelding op de website van USV Pro-
tos, www.usvprotos.nl. 

//   Adverteren in het “Naadje” (clubblad, circa 
30 pagina’s, verschijnt zes keer per jaar in een 
oplage van 200 stuks). Het is een geliefd blad 
waar de leden elke keer weer naar uitkijken. 
//   Vier keer per jaar ontvangt u een digitale 
nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte wordt 
gehouden van alles wat binnen USV Protos 
speelt. 
//   Een uitnodiging op onze jaarlijkse Relatie-
dag in november, waarbij u onder het genot 
van een drankje en een hapje nader kennis kunt 
maken met USV Protos en andere betrokkenen 
van onze vereniging. 



ACTIVITEITENSPONSOR 

SPONSORPAKKET // 
HOOFDSPONSOR PROTOS INN 
Protos INN is het jaarlijkse volleybaltoernooi dat door USV Protos in mei 
wordt georganiseerd voor circa 500 volleyballers uit heel Nederland. 
Het toernooi wordt buiten op gras gespeeld. Naast hoofdsponsor is het 
ook mogelijk om met een banner of vlag sponsor te zijn van het toer-
nooi.
//  Bedrijfsnaam wordt verbonden aan het toernooi (“naam sponsor” 
Protos INN toernooi).
Dit zal tevens terug te vinden zijn in de diverse commerciële uitingen, 
zoals flyers en posters. 
//  De mogelijkheid tot het ophangen van een spandoek of vlag tijdens 
Protos INN. 
//  Naam/logovermelding in het programmaboekje van Protos INN (in-
formatiebulletin, circa 20 pagina`s, eenmalige uitgave van 500 stuks). 
//  Naamsvermelding op de website van USV Protos, www.usvprotos.nl, 
middels een logo, een korte tekst en een link naar de eigen website van 
de sponsor. 
   
 Prijs per seizoen: €750
 Prijs voor het ophangen van een sponsorvlag: €250 

SPONSOR INTRODUCTIE- OF BEACHWEEKEND 
Protos kent verschillende weekendactiviteiten. Tijdens het introduc-
tieweekend is er één dag bestemd voor een oefentoernooi waaraan 
externe verenigingen deelnemen. Ook is Protos jaarlijks actief als 
hulpvereniging bij een activiteit uit het Beachvolleybalcircuit, zijn er 
regelmatig diverse volleybalactiviteiten buiten het reguliere wedstrijd-
seizoen en nemen er Protossers deel aan beachtoernooien verspreid 
over het hele land.
//  Naam/logovermelding in het programmaboekje van het Introduc-
tiekamp (informatiebulletin, circa 10 pagina`s, eenmalige uitgave van 
150 stuks). 
//  De mogelijkheid tot het drukken van een naam/logo op het T-shirt 
dat tijdens en na het Introductiekamp van USV Protos door alle leden 
wordt gedragen. (150 stuks). 
//  Naamsvermelding op de website van USV Protos, www.usvprotos.
nl, middels een logo, een korte tekst en een link naar de eigen web-
site van de sponsor.

 
 Prijs per seizoen: €200



SPONSOR ALGEMEEN 

SPONSORPAKKET // 
WEBSITE
//  Internetlink of banner op de homepage van www.
usvprotos.nl (50 bezoekers per dag).
//  Banner of link wordt ook geplaatst onder kopje 
“sponsoren”, waar ruimte is om uw bedrijf te introduce-
ren middels een stukje tekst.

SPONSORVLAG TIJDENS THUISDAGEN
//  Een vlag of spandoek ophangen tijdens de wed-
strijddagen op Olympos. Hier spelen de 18 Protos-
teams en hun tegenstanders. Ook leden van andere 
studentensportverenigingen worden bereikt door 
exposure op het sportcomplex Olympos.
//  Een sponsorbord plaatsen langs het centercourt, 
het veld van D1 en H1.

 Prijs voor één seizoen website: €120 
 Prijs voor één seizoen vlag: €500 

CLUB VAN 50 OF 100
//  Naam/logovermelding op het bord van de Club van 50 of 100 dat hangt in 
het Sportcafé Olympos.
//  Vier keer per jaar ontvangt u een digitale nieuwsbrief, waarmee u op de 
hoogte wordt gehouden van alles wat binnen Protos speelt. 
//  Naam/logovermelding op de website van USV Protos, www.usvprotos.nl.
//  Een uitnodiging op onze jaarlijkse Relatiedag, waarbij u onder het genot van 
een drankje en een hapje nader kennis kunt maken met USV Protos en andere 
betrokkenen van onze vereniging. 

Als lid van de club van 100 krijgt u bovendien: 
// Een uitnodiging voor deelname met 50 % korting aan Protos INN, het jaarlijk-
se tweedaagse grastoernooi dat in mei wordt georganiseerd door USV Protos 
voor circa 500 volleyballers uit heel Nederland.
//  De mogelijkheid om uw naam of het logo van uw bedrijf in ons clubblad en 
het thuisdagblaadje te zetten. 

 Prijs per jaar: €50 voor de club van 50
 Prijs per jaar: €100 voor de club van 100



SPONSORing Op maat 

SPONSORPAKKET // 
Uiteraard staat Protos open voor andere suggesties voor een samen-
werking. Om uw wensen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij onze 
mogelijkheden is de PR-commissie aangesteld. De PR-commissie be-
staat uit een aantal creatieve en betrokken leden die als taak hebben 
een eventuele samenwerking zo goed mogelijk vorm te geven. Hierbij 
kan ook buiten de gekaderde lijnen worden gedacht, bijvoorbeeld 
in de vorm van sponsoring in goederen of kennis. De mogelijkheden 
hiervoor zijn eindeloos en de PR-commissie zal actief aan de slag 
gaan om samen met u een passend sponsorpakket te ontwerpen. U 
kunt ook teamsponsor worden zonder alle uitingen die aan dit team 
gekoppeld zijn, maar door slechts uw naam van uw bedrijf op de 
inspeelshirts te laten drukken. Dit kunt u geheel afspreken met het 
team. Er is dan echter wel een verplichting naar de vereniging om een 
minimum bedrag van €75,- aan de vereniging te schenken. Dit omdat 
wij een sponsorplek kwijtraken wanneer uw bedrijf op de inspeelshirts 
van het betreffende team staan gedrukt. 
* Tot slot kunt u ook een prijs schenken voor de uitreiking van de 
winnaar van de Protototo. Dit is een interne competitie waarbij gewed 
wordt op de eindstand van de wedstrijd van Heren 1. Degene die dit 
het best voorspeld heeft, wint een prijs. De Protototo vindt elke thuis-
dag plaats. De prijs die u wilt schenken kan alles zijn, van tegoedbon 
tot activiteit tot cadeau.

Nader te 
bepalen
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KORTOM! 

SAMENWERKING //
USV Protos is een actieve studentensportvereniging in Utrecht met circa 220 
leden verdeeld over 18 teams en verschillende sportieve en organisatori-
sche commissies. Protos kent talloze activiteiten die zowel sport- als gezellig-
heid-gerelateerd zijn en is daarmee een bruisende en hechte vereniging.

Wij bieden u een platform voor naamsbekendheid, associatie met een ac-
tieve en sportieve groep studenten, zichtbaarheid in verschillende media en 
exposure in de regio en aan gehele volleybalgemeenschap Nederland.

Protos is enthousiast om met u de samenwerking aan te gaan. Wij stellen u 
een aantal verschillende sponsorpakketten voor, maar zijn uiteraard flexibel 
bij het vormgeven van een toekomstige samenwerking en houden rekening 
met uw wensen. 

PROTOS
Utrechtse Studenten 
Volleybalvereniging 


