
  

21
e
 KROVO BUITENVOLLEYBAL 

TOERNOOI  9 mei 2015 

sponsorinfo 

subsponsor 

Geschiedenis: 

In 1994 is een groepje volleyballiefhebbers gestart met het Krovo 

Buitenvolleybal Toernooi. De toernooiorganisatie staat geheel los van de 

(voormalige) volleybalvereniging Krovo, maar er heeft altijd een sterke band 

met de club bestaan. Krovo is enkele jaren geleden gefuseerd en verder 

gegaan onder de naam v.v. Clam Dycke. Voor de herkenbaarheid van het 

buitentoernooi heeft de organisatie ervoor gekozen om de naam Krovo in 

ere te houden.  

 

Inmiddels is het aantal deelnemende teams uitgegroeid naar 50 (circa 200 

deelnemers). We verwachten dat er ook aan het twintigste toernooi zo’n 50 

teams zullen deelnemen. Vrijwel alle provincies in Nederland zijn 

vertegenwoordigd. Het grootste deel van de teams komt echter uit Noord-

Holland. Jaarlijks mogen we ook een groot aantal kijkers verwelkomen; 

gemiddeld zullen er ongeveer 300 mensen op deze dag rondlopen.  

 

Er wordt in drie hoofdcategorieën gespeeld: 6 tegen 6, 4 tegen 4 (jongste 

jeugd) en 3 tegen 3. Elke categorie is onderverdeeld in een aantal klassen. 

Het niveau in deze klassen varieert van recreatief tot hoog nationaal niveau.  

 

Locatie: 

Er wordt gebruik gemaakt van een veld van voetbalvereniging Sporting 

Krommenie aan de Marslaan in Krommenie. Er is plaats voor 20 velden. 

 

Het Toernooi T-shirt 

Al vanaf 1997 laten we jaarlijks  

een exclusief T-shirt ontwerpen,  

dat uitsluitend op de toernooidag  

wordt verkocht. Hiernaast het  

shirt van 2011. 

 

Activiteiten, eten en drinken  
Ook dit jaar is er weer een hoop te doen op  
het sportterrein. Er komt weer een grote  
waterattractie en een springkussen te staan.  
Geen omkijken naar de kinderen dus.  
Vanaf 9:00 tot 15:00 is de kantine van  

Sporting Krommenie open voor koffie, thee, limonade en diverse snack. 

Vanaf 16:00 zorgt een cateraar voor een BBQ en een buitenbar direct naast 

de volleybalvelden. Na de wedstrijden en de prijsuitreiking kan iedereen 

blijven nagenieten onder het genot van een hapje, drankje en muziek. 

 

Organisatie: 

De organisatie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers, die zich het 

gehele volleybalseizoen met de voorbereiding van het toernooi 

bezighouden. 
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Sponsoring en tegenprestaties: 

Het toernooi kent twee sponsorcategorieën; die van hoofdsponsor en  

subsponsor. Deze folder is uitsluitend bedoeld voor de subsponsors. 

Hieronder staat weergegeven wat het toernooi te bieden heeft: 

 

Sponsor € 200,- 

 Logo op de aankondigingsposter (er worden hier ca. 100 van gedrukt, 

het merendeel wordt ongeveer een maand voor de toernooidag in de 

Zaanstreek verspreid. Zie voorbeeld onderaan); 

 Naam sponsor gekoppeld aan klasse/poule; 

 Advertentie in het programmaboekje;  

 Advertentie op onze internetsite: www.buitenvolleybal.nl;  

 Advertentie op onze Facebook-pagina; Krovo Buiten Volleybal 

Toernooi (vorig jaar opgestart en nu al meer dan 100 volgers)  

 Plaatsen van vlaggen / posters / reclameborden op de toernooidag; 

 Gratis inschrijven van één team; 

 Overige ideeën (in overleg met de organisatie). 

 

Sponsor € 125,- 

 Advertentie in het programmaboekje; 

 Advertentie op onze internetsite: www.buitenvolleybal.nl; 

 Advertentie op onze Facebook-pagina; Krovo Buiten Volleybal 

Toernooi (vorig jaar opgestart en nu al meer dan 100 volgers)  

 Plaatsen van vlaggen / posters / reclameborden op de toernooidag; 

 Gratis inschrijven van één team; 

 Overige ideeën (in overleg met de organisatie). 

 

Informatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Emiel Boerma 06-42 98 59 14 

emielboerma@hotmail.com 

 

Of kijk op onze internetsite: www.buitenvolleybal.nl. Hier vindt u onder 

meer de toernooiverslagen en sfeerimpressies van voorgaande jaren. 
 
                                                                       Poster 2013 (origineel in A3-formaat) 
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Hier uw logo? 


