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VC Sneek, 
een sterk netwerk

De unieke sfeer binnen VC Sneek  
zorgt bij velen voor ‘het rode virus’. 
Steeds meer bedrijven van buiten de 
stadsgrenzen verbinden zich aan onze 
club. VC Sneek is één van de weinige 
volleybalclubs die sinds de fusie bijna 
altijd op het hoogste niveau actief is. 
En met succes! Wekelijks schenkt de 
regionale pers hier veel aandacht aan.  
VC Sneek is daarnaast één van de 
bekendste volleybalclubs in Nederland. 
 
Kortom, een prachtige club om uw 
bedrijfsnaam aan te verbinden.  
We verwelkomen u graag. 

Als ondernemer wilt u het beste uit 
uw bedrijf halen. Communiceren met 
uw doelgroep is daarbij van groot 
belang. Volleybalclub Sneek biedt u 
die mogelijkheid, met daarnaast een 
platform om met andere ondernemers  
in contact te komen. Als sponsor  
kunt u natuurlijk ook uw eigen relaties 
uitnodigen voor een prachtige avond  
VC Sneek -of uw medewerkers  
hiermee verrassen.

Volleybalclub Sneek combineert 
prestaties, sportiviteit én gezel-
ligheid. Zowel binnen als buiten de 
lijnen. Diverse sponsoren verbonden 
zich al aan onze prachtige volleybal-
club. Wij zijn daar erg trots op. 

“ Een prachtige  
club om uw  
bedrijfsnaam  
aan te verbinden.”
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VC Sneek, 
een club met ambitie

U merkt: wij zetten vol in op de jeugd. En met succes: onze meisjes D, C en B werden  
in 2013 alledrie Nederlands kampioen. Dit kunststukje herhaalden de meisjes C, B én 
A in 2015!

De doelstellingen 
van VC Sneek: 

• De beste jeugdopleiding van 
 Noord-Nederland hebben;
• Dames 1 jaarlijks laten meedoen
 om het kampioenschap;
• Dames 1 jaarlijks laten 
 meedoen in de Europacup;
• Heren 1 terugbrengen naar een  
 hoger niveau.

Dit kunnen we 
realiseren door: 

• Een eigen volleybalschool;
• De beste faciliteiten met 
 gediplomeerde trainers;
• De jongste jeugd leren 
 volleyballen met het cool 
 moves volleybal-model.

Volleybalclub Sneek wil spektakel bieden. Met verzorgd, aanvallend en 
aantrekkelijk volleybal wil ons eerste damesteam steevast in de bovenste 
regionen van de eredivisie spelen. De cultuur van VC Sneek vertaalt zich in 
het veld naar enthousiast, strijdvaardig, dominant en verzorgd volleybal.
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Het was begin 2006. Geldgebrek en een 
tekort aan eigen speelsters kondigden 
het gedwongen terugtrekken van Dames 
1 uit de eredivisie reeds aan.  
De technische commissie boog zich over 
de vraag hoe VC Sneek op korte- en lange 
termijn verder moest. Men richtte de blik 
naar binnen en vond het sterkste punt 
van het volleybal in Sneek: de opleiding. 
Met opgeteld honderden jaren ervaring 
op hoog volleybalniveau binne de club, 
was al snel duidelijk dat opleiden de 
enige -en tevens beste- manier was. 
 
Natuurlijk hoopte men op een snelle 
terugkeer op ‘s lands hoogste niveau,  
de eredivisie. Maar belangrijker was om 
het volleybal in Sneek z’n eigen gezicht 
terug te geven en te vertrouwen op de 
kennis en ervaring van oud-toppers die de 
jeugd nóg beter moesten maken.  

Het succes kwam snel. Eerst was daar  
het kampioenschap van Dames 2,  
zodat er meteen een team op het één  
na hoogste niveau uitkwam. Drie 
seizoenen later werd dit team 
kampioen en stonden bestuur en 
technische commissie voor een volgende 
uitdaging: de selectie moest worden 
aangevuld, om een lang seizoen op 
het scherpst van de snede te kunnen 
volleyballen. De eredivisie wachtte en 

VC Sneek, 
een succesverhaal

Volleybalclub Sneek = jeugd. De recente opmars en prijzen zijn voor een 
groot deel te danken aan ‘de eigen jeugd’. Dames 1 bestaat nu bijna volledig 
uit door de club opgeleide speelsters; de overige leden kwamen voor hun zes-
tiende naar Sneek. Het is duidelijk: VC Sneek is zelf architect van het huidige 
succes. En volleybalsters, jong en oud, willen daarbij horen.
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oud-Sneekse Petra Groenland werd 
aangesteld als hoofdcoach. Niet voor 
niets, want Groenland is technisch zeer 
goed onderlegd en heeft van opleiden 
een sport op zich gemaakt.
 
In de jaren tussen 2006 en nu zijn diverse 
jeugdteams van VC Sneek kampioen 
geworden. Niet alleen in hun reguliere 
competities, maar zeker ook tijdens 
nationale kampioenschappen. Wat zijn 
we trots als er weer een team met de 
beker thuiskomt en dat dan doet  
met jeugdige speelsters die al in hogere 
damesteams uitkomen. En wat zijn we 
trots dat Dames 1 met een gemiddelde 
leeftijd van nog geen twintig jaar 
de nationale beker en de supercup 
veroverde! 

En dat was nog maar het begin. In 2015 
én 2016 werd Dames 1 kampioen van 
Nederland en won het nog een keer de 
Supercup. Ook speelden we Europese 
wedstrijden in Gent, Moskou en 
natuurlijk Sneek. Het succes kende een 
keerzijde: twee speelsters vertrokken 
naar het buitenland, twee anderen 
stopten tijdelijk en nog twee anderen 
gingen naar een andere club. Maar  
VC Sneek vertrouwde op z’n jeugd-
opleiding en trok daarnaast een speelster 
aan uit Gytsjerk. En ziedaar: meteen in 
dit verwachte ‘overgangsjaar’ veroverde 
Sneek de beker en speelde het de finale 
om het landskampioenschap! Het team 
bestaat nu uit tien Friezinnen en  
één van oorsprong Drentse.
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Tegenprestatie

Om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken 
om aan de actie mee te doen, maken we 
een pakket dat met name bedrijven moet 
verleiden om deel te nemen:
• Vermelding ‘adoptie’ op website, in 

paginagrote advertentie in LC en Sneeker 
Nieuwsblad;

• Onderdeel van een ludieke en veel 
‘reuring’ genererende campagne die 
ongetwijfeld veel positieve publiciteit 
voor Sneek en het ‘adoptiebedrijf’ 
oplevert ;

• Netwerkmiddag op en bij het Statenjacht 
(aanbod Provinsje Fryslân);

• VIP-ontvangst bij Europese 
thuiswedstrijden voor vier personen;

• Lid businessclub VC Sneek voor 1 jaar;
• Gesigneerd ‘inspeelshirt’ door 

geadopteerd teamlid van VC Sneek;
• ‘Motivational speech’ door geadopteerd 

teamlid bij uw bedrijf. 

Wij sturen  
VC Sneek Europa in
Uitgaande van 15 teamleden (speelsters, technische en medische staf,
begeleiding) en 2 wedstrijden Europees volleybal, moet 15.000 euro  
worden binnengehaald: 1.000 euro per teamlid. Ieder teamlid wordt 
gesponsord door een bedrijf, een particulier, maar misschien ook  
een vriendengroep, een voetbal- of tennisteam.

Adopteer 
een speler 
voor € 1.000,-
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Publiekscampagne

Supporters kunnen meedoen voor 35 euro. Voor dat bedrag ontvangen ze:
• Kaart voor thuiswedstrijd(en) VC Sneek in Europa
• Kaart voor ‘uitwedstrijd(en)’ VC Sneek: op groot scherm in de sporthal (livestream 

door PodiumTV in samenwerking met Leeuwarder Courant)
• VC Sneek Europacup t-shirt
• Kans in verloting om als supporter gratis mee te reizen naar een uitwedstrijd (2x)
• Kans in verloting op gesigneerd shirt selectie VC Sneek (5x)

NDC - Podium TV

NDC mediagroep adopteert een teamlid en ondersteunt de Europese campagne van VC Sneek 
met advertising en de inzet van PodiumTV, onder andere door het maken van livestreams van 
de uit- en thuiswedstrijd. NDC activeert de fans met een publiekscampagne en richt de online 
kaartverkoop in.



• dames 2 kampioen 1e divisie
• deelnemer bekerfinale 2011
• deelnemer supercup 2011
• finale landskampioenschap 2012
• vierde plek competitie 2013
•  meisjes D, C én B Nederlands  

kampioen 2013
• derde plek competitie 2014
• winnaar nationale beker 2014

• winnaar supercup 2014
• meisjes C, B én A Nederlands 
 kampioen 2015
• heren 1 én 2 kampioen en promotie
• dames 1 landskampioen 2015
• winnaar supercup 2015
• dames 1 landskampioen 2016
• winnaar nationale beker 2017

Neem contact op met:
Adriaan Boers
voorzitter sponsorcommissie
adriaan.boers@vcsneek.nl

Hoogtepunten VC Sneek: 

“ Word sponsor en steun VC Sneek  
bij nieuwe ambities en successen!” 
‘Een succesverhaal met eigen jeugd’.


