
vicevoorzitter@ariston80.nl

06 - 30637618

Mekelweg 8
2628 CD Delft

Rael Huizenga

16 heren teams
Eerste elftal:  3e klasse
Tweede elftal:  reserve 1e klasse
5 dames teams
Eerste elftal:  3e klasse
Tweede elftal:  3e klasse

Contact463 studenten

100 afgestudeerden / 
medewerkers TU Delft

Clubinfo

Sponsoropties

v.v. Ariston ’80
2022 - 2023

Twee velden op het 
sportcomplex van de TU Delft.
Ook worden een aantal 
wedstrijden op het complex van 
DHC gespeeld.

De voetbalvelden en het 
sportcomplex worden door vele 
andere sportverenigingen en 
bezoekende sporters gebruikt.

563 leden in totaal



Teams
Selectie Shirts

Media

Activiteiten

Overig

Wilt u uw naamsbekendheid onder studenten 
vergroten? Voetbalvereniging v.v. Ariston ‘80 
geeft u de kans om dat te doen. Ariston ’80 is 
de enige open studentenvoetbalvereniging 
in Delft en heeft met 542 leden de grootste 
seniorenafdeling van Delft. Ariston ’80 is een club 
in de groei en wil ook blijven groeien. De locatie 
op het sportcentrum die door duizenden sporters 
per dag wordt gebruikt, de open evenementen en 
de vele studenten die lid zijn zorgen ervoor dat 
Ariston’80 een groot draagvlak heeft binnen de 
studenten.  

Ariston ’80 is altijd op zoek naar nieuwe 
bedrijven of personen die geinteresseerd zijn in 
het sponsoren van een team, een activiteit of 
de media van Ariston ’80. In deze folder zijn de 
sponsormogelijkheden beknopt benoemd. Neem 
bij interesse of vragen vooral contact op met de  
vicevoorzitter van Ariston ’80. 

Teamshirts van de selectie worden elke zaterdag bij de 
wedstijd gedragen. De sponsoring is voor een periode 
van drie jaar.

€ 1250 p.j.

Inloopshirts
Inloopshirts worden gebruikt bij het warmlopen en 
voor de wissels. De sponsoring is voor onbepaalde tijd, 
de shirts worden minimaal 3 jaar gedragen.

€ 450

Website - logo/artikel € 100 p.j. 

Aristonapp - advertentie

Sponsorbord

Plaats een advertentie in onze eigen app, welke actief 
door onze vele leden wordt gebruikt. Dit levert u goede 
directe exposure richting onze studenten. 

Door het plaatsen van een sponsorbord krijgt 
u bedrijf veel exposure richting de 
ongeveer 3000 sporters die onze 
locatie gebruiken.

€ 100

€ 500 p.j.

Voor onze activiteiten zoeken wij altijd sponsoren die 
het leuk en interessant vinden om een activiteit van 
Ariston ’80 te ondersteunen. De precieze sponsoring 
is afhankelijk van de activiteit en de wens van de 
sponsor. Voorbeelden van activiteiten zijn:
- Wekelijks twee borrels
- Bedrijventoernooi in april
- Groot open feest elk kwartaal
- Groot open toernooi in mei
- OWee (voor nieuwe studenten) in augustus
- Clubweekend in november

Naast de gegeven mogelijkheden zijn er altijd 
nog andere opties mogelijk om Ariston’80 te 
ondersteunen. De precieze sponsoring is afhankelijk 
van de mogelijkheden en de wens van de 
sponsor. Neem dus gerust contact op 
over de mogelijkheden. 

Overige Shirts
Teamshirts worden elke zaterdag bij de wedstijd 
gedragen. De sponsoring is voor een periode van drie 
jaar.

€ 400 p.j.

Omtrent de website zijn er meerdere mogelijkheden. 
Een mogelijkheid is om een logo op de homepage 
van de website te plaatsen voor een jaar.  
Een tweede mogelijkheid is om een artikel op de website 
te plaatsen. 

Sponsoring Hoofdsponsor
Als hoofdsponsor heeft u een groot bereik binnen en 
buiten Ariston ‘80. U komt op de team shirts van heren 
1 te staan, die elke zaterdag bij wedstrijden worden 
gedragen. U heeft de mogelijkheid om via onze 
verschillende media kanalen uw bedrijf te laten zien. 
De hoofdsponsor wordt ook uitgenodigt voor onze 
grote activiteiten, zoals het bedrijven en eind toernooi.
Wilt u meer weten over wat u als hoofdsponsor kunt 
betekenen? Neem dan contact op!


