
Volleybalvereniging

Als sponsor van volleybalvereniging 
ADC bent u in goed gezelschap.

www.adc-stein.nl



Onze voorzitter aan het woord. 
ADC is een vereniging met een professionele uitstraling, waarin wij 
voor iedereen een plaats willen bieden om te kunnen volleyballen. 
Een vereniging ook waarin “samen bouwen” voorop staat, met oog 
voor gezelligheid en waarin wij voor alle leden een veilige en sportieve 
omgeving willen bieden. 

Namens het Bestuur volleybalvereniging ADC 
Jacques van Kerkvoort



Jeugdopleiding 
De jeugdopleiding van ADC is inmiddels befaamd binnen de Nevobo. 
Keuze voor de jeugd is ook een bewuste keuze van de club. Dit beleid 
heeft er in geresulteerd dat nagenoeg alle spelers en speelster in onze 
eerste teams opgeleid zijn in de eigen vereniging. 

De afgelopen seizoen hebben we onze ervaring gebundeld met VC 
Voerendaal en is er een regionaal initiatief voor de jeugdopleiding 
vormgegeven, in samen-werking met de Nevobo. 

Ons jeugdbeleid heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat wij 
jaarlijks teams kunnen huldigen als “Kampioenen” op ons jaarlijks 
Internationaal Buitentoernooi. 



Structuur 
De afgelopen jaren hebben wij de structuur van ADC, samen met 
ondermeer Huis van de Sport, versterkt. Het Bestuur wordt daarbij 
ondersteund door een groot aantal commissie. Maar vooral ook 
door een hele grote groep enthousiaste, betrokken en gemotiveerde 
vrijwilligers. 

Mede met behulp van deze vrijwilligers organiseren wij jaarlijks een 
groot aantal activiteiten voor onze leden. Daarnaast richten wij ons 
ook op het versterken van het volleybal in de regio met onder meer het 
jaarlijkse Internationale Buitentoernooi en Euregio toernooi. 

Al jaren kenmerkt ADC zich ook door een sterk financieel verantwoord 
en gezond beleid. Hierin zijn sponsors voor onze verenging cruciaal. 
Zonder onze sponsors zullen wij op termijn niet in staat zijn onze 
doelstellingen en ambities te realiseren. 



“Andere tijden Sport” 
Onze omgeving verandert. Het betrekken van vrijwilligers wordt 
uitdagender, de bevolking – zeker in onze regio -vergrijst, waardoor 
steeds meer verenigingen “vissen in een kleiner worden vijver”. Vanuit 
de overheid komen minder middelen ter beschikking, er is steeds 
meer aandacht voor aspecten als sportiviteit en veiligheid in de sport. 
Betekent voor ons als vereniging een groeiend aantal uitdagingen, die 
wij graag aan gaan. 

Om zo de volleybalsport voor een breed publiek, in een grote regio, 
betaalbaar voor iedereen aan te kunnen blijven bieden. Als bestuur zijn 
we ongelooflijk trots om leiding te mogen geven aan deze prachtige 
vereniging. We zijn absoluut goed onderweg, maar zijn er nog zeker 
niet.

 Met iedereen die ADC een warm hart toedraagt, blijven we werken aan 
een prachtige toekomst voor deze club en de volleybalsport. Daarin 
zijn sponsors voor ons een onmisbare schakels.
 
Namens het Bestuur volleybalvereniging ADC 

Jacques van Kerkvoort (voorzitter) 
Email: voorzitter@adc-stein.nl 



Over ADC 

Volleybalvereniging ADC bestaat sinds 1969 en de huidige omvang 
van de club is te danken aan fusies tussen de Steinse verenigingen. 
De naam ADC is ontstaan in 1993 toen Avanti uit Urmond en Dynamic 
uit Stein zijn samengegaan. In 2000 is daar VCE (Elsloo) bij gekomen. 
Hierdoor is niet alleen één grote volleybalvereniging ontstaan binnen 
de gemeente Stein, maar behoort deze vereniging tevens tot de grotere 
clubs binnen de Nederlandse Volleybalbond. Momenteel telt ADC 
maar liefst 270 leden en trainen onze teams over alle sportzalen die de 
gemeente Stein rijk is. Het beleid van de vereniging is om in alle kernen 
van de gemeente actief te zijn. ADC is een volleybalvereniging voor 
jong en oud, een vereniging die leeft en die gezelligheid combineert 
met volleybalbeoefening voor en op alle niveaus. 

Onze trainingen vinden plaatsen in alle sporthallen van de verschillende 
kernen in de gemeente Stein. Onze wedstrijdlocatie (“thuishaven”) is 
sporthal Overmunthe in Urmond. Momenteel spelen er 7 Dames teams 
in de senioren competitie, 3 teams in de Heren senioren competitie en 
15 teams in de Jeugd- en CMV competitie van de Nevobo. Daarnaast 
zijn ook 5 recreantenteams binnen ADC actief. In totaal zijn meer 
dan 80 vrijwilligers voor ADC actief. Waarbij ook ons trainerskader 
voor een groot deel bestaat door binnen de vereniging opgeleide en 
gediplomeerde trainers. Ons eerste dames team speelt in de 2e divisie 
(nationaal), ons eerste Heren team in de 1e klasse (regionaal – regio 
Zuid). 



Sponsorcommissie ADC 
De sponsorcommissie zet zich in om bedrijven, winkeliers en 
particulieren als sponsor aan onze club te binden. De afgelopen jaren 
hebben wij BKS Bours Klimaat Services al als hoofdsponsor aan de 
club kunnen verbinden. Vorig seizoen hebben wij RMT Solutions als 
tweede hoofdsponsor kunnen verwelkomen. 

Daarnaast kent ADC ook een actief “Club van 50”. De overige 
sponsormogelijkheden zijn vanaf bladzijde 5 beschreven. Wij hopen 
dat sponsoren hierin een passend pakket vinden: voor u een mooie 
kans om onze club te sponsoren, voor ons een unieke kans om onze 
financiële mogelijkheden te vergroten en daarmee meer voor onze 
leden te kunnen betekenen. Naast de beschreven mogelijkheden 
komen we ook graag in contact met potentiële sponsoren om te 
kijken naar andere opties (maatwerk). 

Heeft u nog meer vragen over sponsoring, neem dan gerust contact 
op met: 
Sponsor-contacten: Robin Janssen: sponsoring@adc-stein.nl
Voorzitter : Jacques van Kerkvoort voorzitter@adc-stein.nl 
Penningmeester : John Dik penningmeester@adc-stein.nl 
Secretaris : Jouke Dam secretaris@adc-stein.nl 



Sponsor opties ADC 
Hoofdsponsor: 
• Shirtsponsor met bedrijfslogo/naam vermelding op alle 

wedstrijdshirts (alle competitieteams) ADC 
• Vermelding van bedrijfslogo/naam op de website van ADC en 

onze Facebook pagina 
• Vermelding van bedrijfslogo op uitingen van ADC (bijv. uitnodiging 

Euregiotoernooi, uitingen naar de pers). 
• Sponsordoek in Sporthal Overmunthe 
• Kosten: € 5.000 voor een periode van 3 jaar 

Website sponsoring:
• Vermelding bedrijfslogo en naam op de website van ADC en onze 

Facebook pagina Kosten: € 75 per jaar 

Club van 50: 
• Naam vermeldingen op het “Club van 50” bord in sporthal 

Overmunthe 
• Vermelding op de pagina “Club van 50” op de website van ADC

Sponsordoek:
• Sponsordoek met vermelding bedrijfslogo/naam in Sporthal 

Overmunthe
• Kosten: € 400 voor een periode van 3 jaar 

Wedstrijdbal Dames 1 of Heren 1:
• Overhandiging van de bal bij de wedstrijd van Heren 1 of Dames 1 
• Aankondiging in de hal
• Teamfoto met Heren 1 of Dames 1
• Vermelding (incl. teamfoto) op de website van ADC en onze 

Facebook pagina 
• Kosten: € 75 



Evenementen sponsoring 

Internationaal ADC Buitentoernooi: 
• Hoofdsponsor shirts (met vermelding bedrijfslogo/naam groot) 

op de toernooishirts. Daarnaast vermelding in het programma 
boekje en tijdens het toernooi. Kosten € 250 

• Subsponsor shirts (met vermelding bedrijfslogo/naam klein) 
op de toernooi shirts. Daarnaast vermelding in het programma 
boekje en tijdens het toernooi. Kosten: € 50 

Euregiotoernooi: 
Jaarlijks internnationaal volleybaltoernooi met deelname van teams 
uit de Euregio. Aantal toeschouwers tijdens het toernooi gemiddeld 
200-300. 

Hoofdsponsor: 
• Naam verbonden aan het toernooi (in het verleden bijv. Rabobank 

Euregiotoernooi), vermelding bedrijfslogo/naam in doorlopende 
sponsorpresentatie en tijdens het toernooi kosten: € 350 

Tombolasponsor:
• Prijs te behoeve van Tombola waarvan de opbrengst besteed 

wordt voor het organiseren van Jeugdactiviteiten van ADC
• Vermelding bedrijfslogo/naam op doorlopende tombola 

presentatie tijdens het toernooi. 

Vrouwluujzitting: 
Jaarlijkse Carnaval zitting georganiseerd door ADC in het 
Multi Functioneel centrum in Berg aan de Maas. Sponsoren 
worden vermelden tijdens de zitting en in de doorlopende 
sponsorpresentatie. Kosten in overleg met organisatie: (Resie 
Cremers) 



Bedrijfssponsoring: 
Onze grote groep enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers is ook 
beschikbaar voor het helpen/ondersteunen van bedrijven bij hun 
activiteiten.

Zo hebben wij als vereniging werkzaamheden verricht bij de 
ontmanteling van bedrijfslocaties, het opruimen van bedrijfslocaties 
of festivalterreinen (Urpop), kunnen wij zorgdragen voor catering 
teams (bemensing van buffetten, bediening) tijdens bedrijfsfeestjes of 
het organiseren van activiteiten tijdens bedrijfsfeestjes. 

Mocht dit voor u interessant zijn, dan bespreken wij de mogelijkheden 
hiervoor graag met u. Neem dan contact op met Johan Schroevers : 
Johan.schroevers@kpnmail.nl 



Teamsponsoring: 
Deze vorm van sponsoring is gericht op een team en kan variëren 
van een financiële sponsoring van een team tot inspeelshirts 
of trainingspakken. Al verschillende bedrijven (zoals Sportcafe 
Overmunthe) in de regio hebben voor deze optie gekozen. 

Voor meer informatie over de optie, neem contact op met: 
John Dik: penningmeester@adc-stein.nl 

Naast de beschreven mogelijkheden komen we ook graag in contact 
met potentiële sponsoren om te kijken naar andere opties voor 
maatwerk.




