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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:

- 230 leden: 7 herenteams en 11 damesteams

- Op niveau! Heren 1 speelt volgend seizoen top-
divisie en hoort bij de beste 22 teams van het land, 
dames 1 speelt 3de divisie.

- Gezelligheidsvereniging: vele feesten, borrels,       
weekendjes weg, onder andere een skireis en een       
groot grastoernooi.

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

Wat betreft de eerste teams hebben wij de 
ambitie 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.

Heren 1 is de afgelopen twee jaar beide ja-
ren gepromoveerd, daar zijn we heel trots op. 
Door de sportieve successen van de laatste 
jaren is wel de financiële druk op onze ver-
eniging vergroot. In deze sponsorbrochure 
bieden we een overzicht van onze sponsormo-
gelijkheden. Om een sfeerimpressie te geven 
van onze vereniging verwijzen wij u graag 
naar onze vernieuwde website www.usvpro-
tos.nl. Uiteraard staan wij open voor ideeën 
en suggesties, de sponsormogelijkheden zijn 
altijd naar uw wensen aan te passen.  Met een 
PR-commissie van 7 leden, een bestuurslid 
dat contact met sponsoren als belangrijkste 
taak heeft en een social media-commissie van 
4 leden kunnen we veel betekenen voor onze 
sponsoren. 

Wij hopen op een succesvolle samenwerking!

Namens de PR-commissie en het bestuur,

Dominique Begijn, 
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 voorbeeld: Protos INN, het introductieweeken 
of het Protos Beachweekend.

ALGEMEEN | €100 // €500
Naamsvermelding op de website, mogelijkheid tot ophangen banners of vlaggen, 
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. Bijvoorbeeld goedkopere 
teamsponsoring met minder uitingen of het schenken van een prijs aan de 
Protototo.

SPONSOR 

PAKKETTEN 
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TEAMSPONSOR HEREN 1 // €6000
Een sponsor van Heren 1 krijgt het grootste podium dat we kunnen bieden en maakt 
het spelen van topdivisie mogelijk voor Protos.

ADVERTENTIE CLUBBLAD OF THUISDAGBLAADJE
Plaats een advertentie in het graag gelezen clubblad of het wedstrijdbulletin en be-
reik in één keer ruim 200 studenten.



TEAMSPONSORING HEREN 1

SPONSORPAKKET // 
//   Naamsverbinding aan USV heren 1.  
Protos Heren 1 zal vanaf dat moment bekend
staan als [naam sponsor] - USV Protos Heren 1 in 
alle officiële en officieuze uitingen.
//    Naam/logovermelding op het wedstrijd- en 
inspeelshirt van heren 1.
//  De mogelijkheid tot het ophangen van
spandoeken en plaatsen van reclameborden 
rond het speelveld van heren 1. Dit geldt voor alle 
thuisdagen.
//     Naam/logovermelding op de website van 
USV Protos, www.usvprotos.nl.
//   Naamsvermelding op het bord van de Club 
van 100 van USV Protos dat op thuisdagen in de 
hal staat.
//   Adverteren via onze social media kanalen 
(Facebook, Instagram, website en Whatsapp).

Minimaal 
1 jaar

€6000
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//   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.
//   De mogelijkheid tot het organiseren van een 
presentatie of ander moment waarop het bedrijf 
in de spotlight staat tijdens een thuisdag of 
toernooi.
//   De mogelijkheid tot het ophangen van 
meerdere spandoeken en/of vlaggen tijdens 
Protos INN: het jaarlijkse grastoernooi dat in mei 
wordt georganiseerd door USV Protos voor circa 
400 volleyballers uit Nederland. 
//   Gratis inschrijving van een team voor 
Protos INN.

Gehele 
vereniging

Een sponsor van heren 1 is de grootste sponsor 
van de vereniging. De invulling van het sponsor-
pakket willen we dan ook zo veel mogelijk aanpas-
sen aan de wensen van de sponsor. Hieronder een 
greep uit de mogelijkheden:



TEAMSPONSOR 

SPONSORPAKKET // 

Minimaal
1 jaar

750 per 
seizoen
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1 TEAM

//   Naam/logovermelding op de website van 
USV Protos, 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. 
//   Een uitnodiging op onze jaarlijkse 
Relatiedag 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. 

//   Naamsverbinding aan de vereniging. USV 
Protos Heren 2 zal vanaf dat moment bekend 
staan als [naam sponsor] - USV Protos Heren 2.
//   Naam/logovermelding op het 
inspeelshirt van het gesponsorde team. 
Bij sponsoring van de wedstrijdshirts zijn 
productiekosten 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.



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 (informatiebulletin, 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 
Het introductieweekend is hét weekend waar de nieuwe Protossers 
de mogelijkheid krijgen om alle Protossers te leren kennen. Dit is een 
onwijs gezellig weekend waarbij er verschillende activiteiten worden 
georganiseerd. Op de eerste dag worden er shirts uitgedeeld die het 
hele weekend, en daarna met trainingen, worden gedragen. Ook is 
Protos jaarlijks actief als hulpvereniging bij een activiteit uit het 
Beachvolleybalcircuit, zijn er regelmatig diverse volleybalactiviteiten 
buiten het reguliere wedstrijdseizoen en nemen er Protossers deel 
aan beachtoernooien verspreid over het hele land.
//  Naam/logovermelding in het programmaboekje van het 
Introductiekamp (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 website 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
introduceren middels een stukje tekst.

SPONSORVLAG TIJDENS THUISDAGEN
//  Een vlag of spandoek ophangen tijdens de wed-
strijddagen op Olympos. Hier spelen de 18 
Protosteams 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: €60
 Prijs voor één seizoen spandoek/bord: €400 

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 gratis deelname aan Protos INN, het jaarlijkse 
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



Advertentie clubblad of 
thuisdagblad

SPONSORPAKKET // 
HET NAADJE

Het Naadje is de naam van het clubblad van USV Protos, dat 
in een oplage van 230 zes keer per seizoen verschijnt. Het 
is een blad met actualiteiten van de vereniging en 
grappige artikelen. De toon is luchtig en iedere keer wordt 
er weer door veel leden naar uitgekeken. Voor een 
scherpe prijs bieden wij een advertentiemogelijkheid aan in 
het clubblad, een medium waar de gemiddelde lezer een 
stuk meer tijd aan besteed dan menig huis-aan-huisblad. 
Het Naadje verschijnt op A5-formaat, dus een hele pagina 
staat voor een A5-advertentie.

HET THUISDAGBLAD

Het thuisdagblad is een informatiebulletin van op 
A4-formaat (dus hele pagina staat hier voor A4-formaat) dat 
in een oplage van 100 aan wedstrijdbezoekers wordt 
uitgedeeld. Het wordt elf keer per jaar uitgegeven.

Tarieven:

1/4 pagina: €20
1/2 pagina: €35
Hele pagina: €60

Tarieven:

1/8 pagina: €20
1/4 pagina: €35
1/2 pagina: €60



SPONSORing Op maat 
SPONSORPAKKET //
Uiteraard staat Protos open voor andere suggesties voor een 
samenwerking. Om uw wensen zo goed mogelijk aan te laten sluiten 
bij onze mogelijkheden is de PR-commissie aangesteld. De 
PR-commissie bestaat 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.
Schroom dus niet om ons te contacten!

PRIJS PROTOTOTO
Tot slot kunt u ook een prijs schenken voor 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 
thuisdag plaats. De prijs die u wilt schenken kan alles zijn, van 
tegoedbon tot activiteit tot cadeau.

Nader te 
bepalen

PROTOS
Utrechtse Studenten 
Volleybalvereniging 

Nader te 
bepalen

Nader te 
bepalen



KORTOM! 

IN HET KORT //
USV Protos is een actieve studentensportvereniging in Utrecht met circa 230 
leden verdeeld over 18 teams en verschillende sportieve en 
organisatorische commissies. Protos kent talloze activiteiten die zowel 
sport- als gezelligheid-gerelateerd zijn en is daarmee een bruisende en 
hechte vereniging.

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


