
 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: BC Vlissingen 

Basketbal Combinatie Vlissingen al ruim 30 jaar een begrip in Zeeland, spelend met het eerste 

mannen en vrouwenteam op een hoog landelijk niveau. BC Vlissingen heeft een 

samenwerkingsverband met Basketbal Vereniging Souburg en Marathon Basketbal. De beste 

spelers/speelsters worden uitgenodigd om te spelen voor BC Vlissingen, ook zijn er spelers/speelsters 

die voortkomen van Scheldesport Terneuzen, Volharding Goes of (buitenlandse) studenten van 

Hogeschool Zeeland die graag op een hoger niveau willen spelen.  

 

In seizoen 2021-2022 hebben we vier teams in competitie: mannen 1, vrouwen 1 en 2 en een meisjes 

U18. Graag breiden wij uit naar zes teams, een mannen 2 en jongens U18, maar brengt naast tenues 

vooral meer reiskosten. Reiskosten is de grootste kostenpost voor onze vereniging. Landelijk spelen 

betekend vanuit Vlissingen veel kilometer maken, wij kunnen niet zonder sponsoren onze leden 

wedstrijden en trainingen op een hoog niveau blijven aanbieden. Inkomsten uit een eigen kantine 

hebben wij helaas niet. 

 

Sponsormogelijkheden 

Er zijn veel mogelijkheden om onze vereniging financieel te ondersteunen: tenuesponsoring, een 

reclamebord, spandoek, vlag of uw logo op de website maar ook een tankpas, een 

bedrijf/personenbus die in het weekend stilstaat is zeer welkom om deze in te zetten.  

 

Wat krijgt u er voor terug? Naamsbekendheid binnen de basketbalverenigingen, onze supporters, 

onze volgers. Veel aandacht via sociaal media, met regelmaat in PZC en op Omroep Zeeland 

(mannen 1 en vrouwen 1). Maar er kan meer: fotosessie met een team bij uw bedrijf, het geven van 

basketbalclinics aan uw werknemers en/of klanten of een 3x3 toernooi op uw bedrijfsterrein. Alles is 

bespreekbaar maar het mag duidelijk zijn: Wij zoeken een samenwerking waarbij er een ‘win win’ 

situatie ontstaat 

 

Een afspraak? 

Hebben we uw interesse gewekt? Ziet u mogelijkheden en wilt u deze met ons delen? Wij maken 

graag een afspraak om uw en onze mogelijkheden te bespreken. 

 

Sportieve groet vanuit de Sponsorcommissie BC Vlissingen! 

sponsorbcv@gmail.com  
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