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chr. korfbalvereniging 

VZOD kudelstaart 

                                                               STELT ZICH VOOR 
 
 
Korfbalvereniging Vooruitgang Zij Ons Doel is een nog jonge vereniging. De club heeft in 2014 haar 65-jarig 
jubileum gevierd en kent reeds een rijke historie. Van origine is VZOD een Uithoornse vereniging, maar op het 
moment dat het overgrote deel van de leden uit Kudelstaart/Aalsmeer kwam, is VZOD mede op advies van het 
gemeentebestuur van Aalsmeer, een “Kudelstaartse/Aalsmeerse vereniging” geworden. In Kudelstaart/Aalsmeer 
heeft onze vereniging een goede naam en staat bekend als een zeer actieve vereniging. 
 
 
REGIOFUNCTIE 

 

VZOD vervult al vele jaren een regiofunctie. De aantrekkingskracht van VZOD heeft als resultaat dat leden 
wonende in o.a. Amstelveen, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Leimuiden, Mijdrecht, Rijsenhout, De Kwakel en 
Uithoorn zich thuis voelen bij VZOD. 
 
 
ACCOMMODATIE 

 

De accommodatie van VZOD is te vinden op 
“sportpark Calslagen” te Kudelstaart-Zuid 
aan de Wim Kandreef 2. Dit supermoderne 
sportcomplex werd in augustus 2002 in 
gebruik genomen. Hier bedrijven zo’n 200 
leden wekelijks hun hobby. Het VZOD-
clubhuis biedt naast de mogelijkheid om als 
onderkomen en ontvangstruimte te 
fungeren, ook de mogelijkheid om rustig 
een consumptie te gebruiken. Op het dak  
van de accommodatie bevinden zich 84 
zonnepanelen, waardoor VZOD voor het 
overgrote deel in haar eigen 
energieverbruik kan voorzien en levert 
daarmee een bijdrage aan de duurzaamheid. 
 
 
MULTIFUNCTIONEEL 

 

De VZOD-accommodatie wordt ook voor andere activiteiten gebruikt. Kort na de opening is ons complex mede in 
gebruik genomen door ‘Solidoe-VZOD’. Deze organisatie biedt naschoolse opvang aan ongeveer 20 kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 12 jaar. In 2011 is ook een noodvoorziening van Solidoe-VZOD op ons terrein geplaatst waar ook 
20 kinderen worden opgevangen. Verder zijn er familiekorfbaltoernooien, zeskampen en vele andere activiteiten. 
Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi is daarbij inmiddels een begrip geworden op alle basisscholen uit Aalsmeer en 
Kudelstaart. 
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DE SPORT ZELF 

 

Op het gebied van de korfbalsport spreekt 
VZOD een aardig woordje mee. Zo speelt 
ons eerste team in de tweede klasse van de 
districtscompetitie. Diverse jeugdteams 
spelen in de hogere klasse van district 
Noord West. De selectie van VZOD heeft in 
het verleden al diverse successen van 
formaat geboekt. Zo wisten we in 1992 op 
het veld de 2e plaats te bereiken op het 
Nederlands afdelingskampioenschap en in 
1993 zijn we in de zaal zelfs 
afdelingskampioen van Nederland 
geworden. Als bekroning werden we in 
Aalsmeer dat jaar zelfs uitgeroepen tot 
Sportteam van het jaar. De afgelopen jaren 
zijn diverse teams kampioen geworden in hun klasse. Naast seniorenteams beschikken we over diverse 
jeugdteams. Verder beschikt onze vereniging over een “kangeroe-afdeling”, waarin de 4 en 5 jarigen spelenderwijs 
worden voorbereid op het “grotere werk”. Voor de ouderen bestaat altijd de mogelijkheid van een professioneel 
geleide “recreantenafdeling”, met als uitgangspunt recreëren. Daarbij komt, dat VZOD verzekerd is van een enorm 
potentieel aan vrijwilligers. 
 
 
INTERNETSITE 

 
VZOD heeft een internetsite om trots op te zijn. Op onze (zeer actuele) site vindt u: het laatste nieuws, 
wedstrijdprogramma’s, standen  en uitslagen. De moeite waard om eens een kijkje te nemen! 
Surf naar www.vzod.nl en u bent volledig op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging. 
 
DIGITALE NIEUWSBRIEF 
 
Leden worden 2-wekelijks op de hoogte gehouden door de ‘VZOD - Clubmail’. Hierin worden leden geïnformeerd 
over verenigingsactiviteiten, die in de komende 2 weken plaatsvinden. Door middel van een snelkoppeling in deze 
Clubmail kan worden ingelogd op: 

 het weekschema; 

 de uitslagen; 

 het wedstrijdprogramma; 

 de standen; 

 de kantinediensten; 

 de velddiensten.                                                                                                                                                 
 

CLUBLIEFDE 
 

Sinds 2011 is VZOD aangesloten bij Clubliefde. Zoals eerder met shirtsponsoring en korfsponsoring is ook nu 
VZOD weer een pionier als het gaat om nieuwe initiatieven in de relatie tussen u als sponsor en de 
korfbalsport. Clubliefde is voor bedrijven een magneet om klanten te werven. Voor onze leden én voor de 
vereniging biedt het voordelen bij de aangesloten bedrijven. Alle informatie over Clubliefde en hoe u mee 
kunt doen in deze unieke samenwerking vindt u op www.clubliefde.nl/vzod  
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KORTOM 

 

VZOD is een vereniging waar een uitstekende sfeer heerst en onder professionele begeleiding op niveau gesport 
wordt. Deze combinatie moet voor u als kandidaat-sponsor een reden zijn om met de mensen van VZOD te gaan 
praten over de sponsormogelijkheden. Om u alvast een indruk te geven hoe bij onze vereniging over sponsoring 
gedacht wordt, bieden wij u deze sponsormap ter inzage aan. 
 
 
KORFBALVERENIGING VZOD GAAT MET HAAR TIJD MEE. 
 
Ruim 46 jaar is ons clubblad “de Treffer” het belangrijkste communicatie middel binnen onze club geweest. Het 
voorzag in een behoefte zeker in een tijd waarin er weinig mogelijkheden waren om alle leden te informeren over 
het wel en wee binnen de club. 
 
Maar tijden veranderen en ook ons clubblad is ondergeschikt geworden aan de digitale media zoals onze nieuwe 
website, Twitter en Facebook. De meeste berichtgevingen in een clubblad zijn al snel oud nieuws. Daarom heeft 
de club besloten, na een overgangsjaar, dat er met ingang van het seizoen 2016/2017 definitief geen “papieren 
Treffer” meer zal verschijnen. 
 
Enige tijd geleden is onze nieuwe website www.vzod.nl gepresenteerd, die ook voor u als sponsor interessante 
mogelijkheden biedt. Op de homepage komen alle adverteerders in willekeurige volgorde voorbij. Door op het 
logo van een bedrijf te klikken wordt direct een ‘link’ geopend naar de desbetreffende website.  
Onze website wordt gemiddeld door ruim 1000 bezoekers per week bezocht.   
 

Het plaatsen van uw logo met de bijbehorende ‘link’ naar uw website bieden wij u, voor de eenheidsprijs van  
€ 55,- per jaar aan (normale prijs € 75,-).  
Als u geïnteresseerd bent, neem dan kontakt met ons op door een mail te sturen naar sponsorcie@vzod.nl , 
voorzien van het logo in een JPG of PDF bestand. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via bovenstaand e-mailadres of 
onderstaande telefoonnummers. 

 
CONTACTGEGEVENS 
 
Leden van de sponsorcommissie VZOD 
Email: sponsorcie@vzod.nl 

 
Kristian van Heemskerk  06-53159706 
Albert Maarse   06-53371571 
Arie de Vos   06-34135334 
Barbera de Vos    06-20450805 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vzod.nl/
mailto:sponsorcie@vzod.nl
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chr. korfbalvereniging 

VZOD Kudelstaart 

         Kudelstaart, mei 2016 
 
 
 

Geachte bordsponsorkandidaat, 
 
Augustus 2002 is het sportcomplex van VZOD verplaatst naar Kudelstaart Zuid. Het nieuwe sportcomplex 
‘Calslagen’ voldoet aan alle eisen van deze tijd. Ons sportcomplex staat model als ‘het sportcomplex van 
het nieuwe millennium’ en voldoet uiteraard aan alle door het NOC-NSF gestelde eisen. Het nieuwe 
complex heeft in de regio een bijzondere aantrekkingskracht op zowel sportliefhebbers als het  
bedrijfsleven. Daarbij zal het een centrale rol gaan spelen voor allerlei evenementen. Inmiddels heeft het 
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond al meerdere kampioenschappen en beslissingswedstrijden 
georganiseerd op ons complex. 
 
Het clubhuis van VZOD, ‘het hart van de vereniging’, is het visitekaartje van de vereniging. Tevens 
beschikt VZOD over twee kunstgrasvelden, voorzien van moderne trainingsmogelijkheden. Rondom de 
kunstgrasvelden is een afscheiding met reclameborden. Wij bieden u de mogelijkheid om op dit zeer 
representatieve complex uw reclamebord te laten plaatsen. Aangezien de kosten voor het vervaardigen 
van een reclamebord voor uw rekening zijn, is het prijstechnisch zeer interessant om reklamebord-
sponsor te worden bij VZOD. 
 
Met leverancier Van Riemsdijk Reklame BV te Aalsmeer hebben we namelijk collectieve prijsafspraken 
kunnen maken, die geleid hebben tot zeer scherpe prijzen waar u van kunt profiteren. Deze aanbieding 
komt per reklamebord van 3 meter op € 285,- excl. BTW bij éénzijdige belettering en op € 415,- excl. 
BTW bij tweezijdige belettering. De borden zijn vervaardigd van 6 mm. trespa en zijn 80 centimeter 
hoog. U kunt kiezen voor een bordlengte van minimaal 3 meter of een veelvoud daarvan. Facturering 
geschiedt via leverancier Van Riemsdijk Reclame BV te Aalsmeer. Oplevering zal plaatsvinden op het 
nieuwe sportcomplex van VZOD 
 
De huurprijs bedraagt per jaar € 175,- per bord van 3 meter bij enkelzijdige belettering en € 250,- bij 
dubbelzijdige belettering. De huurovereenkomst geldt voor een periode van 3 jaar en zal stilzwijgend 
telkens met een periode van 3 jaar worden verlengd.  
 
U bent van harte welkom om ons sportcomplex te komen bezichtigen en bespreken dan graag met u de 
mogelijkheid van plaatsing van een reklamebord. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kristian van Heemskerk 
Voorzitter sponsorcommissie VZOD 
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 Overzicht  SPONSORMOGELIJKHEDEN  
 
 

Bordsponsoring 
-huur 3 mtr. enkelzijdig bedrukt 
-huur 3 mtr. dubbelzijdig bedrukt 
      of een veelvoud daarvan 

 
€  175 
€  250 

 
p/jaar 
p/jaar 

 

Logo op homepage VZOD 
Plaatsing logo op homepage VZOD 
met ‘link’ naar uw website 

 
 
€    55 

 
 
 p/jaar 

 

Vlagsponsor  
Vlagsponsor rond hoofdveld 

 
 € 100 

 
 p/jaar 

 

Balsponsor 
Sponsor van wedstrijdbal in zaalkompetitie 

 
 
 €   50 

 
 
p/keer 

 

Shirtsponsor in overleg met leden van de 
sponsorcommissie  
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De website is altijd actueel en voorzien van enorme hoeveelheden informatie voor de vereniging. 

 
 
 
 
 
 
 
 


