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Voorwoord 
 
 
 
Voor u ligt de sponsorbrochure van voetbalvereniging Gilze (V.V. Gilze), seizoen 2017-2018. In 
de loop der jaren hebben wij een stabiel en krachtig sponsorklimaat vast kunnen leggen met 
daarin bedrijven en organisaties met een V.V. Gilze hart. Sponsoren die begrijpen dat een 
sportgemeenschap als V.V. Gilze de middelen erg hard nodig heeft.  
 
Door de sponsorbijdragen is de vereniging enerzijds in staat de contributie betaalbaar te houden 
en veel (neven) activiteiten voor de enthousiaste jeugd- en seniorenleden te organiseren. 
Daarnaast kunnen we op deze manier iedere geïnteresseerde voetballer in Gilze, laten genieten 
van de sport in verenigingsverband.  
 
Om dit te verwezenlijken en als groeiende vereniging door te blijven ontwikkelen, zijn we vanaf 
januari 2012 verhuisd naar het nieuwe sportpark “Verhoven”. Dit nieuwe sportpark trekt zowel 
onder leden als niet-leden veel aandacht. Een grote stap in de juiste richting waar u als sponsor 
direct de primeur heeft en uw doelgroepen kunt bereiken.  
 
Wij hebben deze sponsorbrochure uitgebracht om u de juiste indruk te geven van de 
verschillende sponsormogelijkheden binnen de nieuwe situatie van V.V. Gilze. Naast de 
bestaande mogelijkheden gaan wij ook graag met u in gesprek om nieuwe ideeën te ontwikkelen 
en oplossingen op maat te vinden. Dus bel of mail ons, zodat wij uw wensen om kunnen zetten 
naar passende oplossingen. 
  
Namens de voetbalvereniging Gilze willen wij u alvast vriendelijk bedanken voor uw bijdrage. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Het sponsorteam 
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Algemene informatie 
 
 
 

1.1. De historie van V.V. Gilze 
V.V. Gilze begon onder de naam GVC (Gilsche Voetbal Club) en speelde in die tijd op zondagen 
tegen clubs uit Alphen, Riel, Baarle-Nassau en Chaam. Het kostte de leiding veel hoofdbrekens de 
vereniging op de been te houden. Al het nodige geld moest uit eigen zak (gespaarde centen!) 
komen. 
Gilze ontstond uit een vriendenclubje van ongeveer 25 mensen. In 1921 besloten enkele 
vooruitstrevende jongens een echte vereniging op te richten. De eerste vergadering werd belegd 
op 7 maart 1921 in de oude jongensschool bij de kerk. Het eerste voetbalveld waarover het 
toenmalige bestuur in die tijd kon beschikken, was in de Warande aangelegd. In het seizoen 
1921-1922 werd de naam veranderd in AVM (Altijd Vol Moed) en deed de club haar intrede in 
de RKVB (Rooms-Katholieke Voetbalbond). Meteen datzelfde jaar behaalde AVM het 
kampioenschap. 
 

1.1.1. Promotie te duur 
1929 was ook een bijzonder jaar. Gilze werd kampioen in de 1e klasse en 'mocht' over 
naar de NVB (Nederlandse Voetbalbond). Omdat de geldmiddelen ontoereikend waren, 

onder andere om de reiskosten te betalen, zag de club 
hiervan af. Behalve Gilze 1 werd overigens ook Gilze 2 in 
1929 kampioen. 
In 1932/1933 werd het nieuwe sportpark aan de Lange 
Wagenstraat in gebruik genomen. Gilze werd weer 
kampioen en had kunnen promoveren naar de 1e klasse. 
Maar ook toen schoten de geldmiddelen tekort om het 
hele land door te reizen. 

 
1.1.2. Bestuurscrisis 
Een echte bestuurscrisis deed zich voor in 1937. De club wilde het vijftienjarig bestaan 
vieren met een Vlaamsche Kermis. Die moest de nodige financiële middelen 
binnenbrengen om het exploitatietekort van de vereniging te dekken, of beter nog, om er 
iets aan over te houden. De geestelijke adviseur verzette zich tegen deze kermis. Hij vond 
de gemengde bediening op de kermis maar niks. Enkele bestuurders raadpleegden de 
bisschop en die kwam hen ten dele tegemoet. In het bestuur was het kwaad echter al 
geschied. Er bestond verdeeldheid en het bestuur zag zich genoodzaakt af te treden.  
 
1.1.3. Degraderen en promoveren 

Een andere klap die hard aankwam bij de club, deed zich voor in 
1976. Na zestien jaar moest Gilze het hoofd buigen en daalde het 
naar de 4e klasse. 
Maar euforie overheerste in 1984. Gilze bereikte na enkele 
geweldig spannende wedstrijden de districts-bekerfinale. De 
club moest aantreden tegen PSV-2. Er waren maar liefst 1192 
betalende toeschouwers bij dit duel. Hoewel PSV toch een 
maatje te groot was met een 0-2 verlies, mocht Gilze deelnemen 
aan de ‘grote‘ KNVB-beker. De loting koppelde Heerenveen aan 
Gilze. In principe mocht Gilze thuis spelen, maar na overleg met 
het bestuur van Heerenveen werd de wedstrijd op het terrein  
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van de Friezen gespeeld op 21 oktober van 1984. V.V. Gilze streek hiermee een grote 
financiele meevaller op, maar het Gilzer-publiek nam haar deze beslissing niet in dank af. 
Gilze verloor de wedstrijd bij Heerenveen met 4-0. 
In 1991 werd V.V. Gilze zelfstandig nadat het zich had losgemaakt van de Sportvereniging 
Gilze. Op 25 juni van dat jaar werd die zelfstandigheid met een eigen rechtsbevoegdheid 
notarieel vastgelegd.  
Degradaties deden zich voor in 1996 (naar de 4e klasse) en in 1997 (naar de 5e klasse). In 
2005 keerde het tij met een promotie naar de 4e klasse en in 2010 naar de 3e klasse.  
Vanaf dat moment, op seizoen 2014-2015 na, is Gilze inmiddels een stabiele derde 
klasser. 

 

 
 

1.2. V.V. Gilze in cijfers 
Het totale ledenbestand is als volgt te verdelen (situatie per augustus 2017): 

 Totaal Mannen Vrouwen 
Aantal jeugdleden 352 273 79 

Aantal seniorenleden 222 182 40 
Totaal aantal leden 779 639 140 
Waarvan actief 574 455 119 
Waarvan rustend/vrijwilliger 205 184 21 

 
Verdeling per categorie senioren en jeugd: 

 Aantal actieve leden Aantal teams 
Senioren 222 11 (incl. 2 dames teams) 
O 19 48 2 
O 17 65 4 (incl. 1 meisjes team) 
O 15 63 4 (incl. 2 meisjes team) 
O 13 79 5 (incl. 1 meisjes team) 
O 11 54 6 (incl. 1 meisjes team) 
O 9 22 3 
O 8 14 2 
O 7 7 1 
Totaal 574 39 
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Algemene cijfers V.V. Gilze 

 Aantal velden     2 natuurgrasvelden en 3 kunstgrasvelden. 
 Aantal kleedkamers    12 
 Aantal website bezoeken   ca. 3000 per maand 
 Gemiddeld aantal toeschouwers per week ca. 450 
 Gemiddeld aantal toeschouwers Gilze 1 ca. 150 
 Aantal vrijwilligers*    219 

 
 Het beleid is er op gericht om elk jeugdteam met min. 2 personen te begeleiden, waarvan 

één persoon is aangesteld als trainer/coach. 
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   Sponsoring V.V. Gilze 

 
 
 

2.1. Het sponsoren van V.V. Gilze 
Wat kun je verstaan onder sponsoring? Feitelijk betekent het: “Sponsoring is een zakelijke 
overeenkomst, waarbij de sponsor een op geld gewaardeerde prestatie levert en waarbij de 
andere partij communicatiemogelijkheden verschaft”. Hierbij is het sponsoren van 
sportverenigingen, (amateur)voetbalverenigingen in het bijzonder, een van de vele 
mogelijkheden. Maar wat onderscheidt V.V. Gilze nu van andere voetbalverenigingen en waarom 
is het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk om juist V.V. Gilze te sponsoren. 
 

2.1.1. Ambitie 
V.V. Gilze is een club waarbij het ledenaantal de afgelopen jaren flink is gegroeid. Mede 
daardoor werden de drie natuurgrasvelden aan de Lange Wagenstraat ieder jaar teveel 
belast. Daarom is V.V. Gilze met zijn ambitieuze plannen verhuisd naar een nieuw en 

groter sportpark, genaamd “Verhoven” (januari 2012). 
Deze ligt naast de snelweg A58 en grenst aan het water 
bij de Warande. Dit nieuwe sportpark trekt zowel 
onder leden als niet-leden veel aandacht.  
Het nieuwe sportpark heeft twee natuurgrasvelden en 
drie kunstgrasvelden. Door de aanschaf van 
kunstgrasvelden is het mogelijk om, ongeacht de 
weersomstandigheden, nagenoeg altijd te voetballen. 

Bovendien laat V.V. Gilze zien dat het vooruit wil en ook open staat voor innovatieve 
ontwikkelingen in de sport. Daarnaast staat duurzaamheid hoog in het vaandel op 
sportpark “Verhoven”. Dit komt de uitstraling van V.V. Gilze, maar ook zeker van haar 
sponsoren ten goede. 
 
2.1.2. Bereik van uw bedrijfsnaam 
V.V. Gilze is een vereniging met 779 leden (augustus 2017). Het merendeel van deze 
leden komt meermaals per week op het sportcomplex en nemen familieleden en 
vrienden mee. Bijna ieder actief lid komt twee maal per week op de club. Alleen al de 
leden zorgen voor ongeveer 1500 bezoeken per week. Dit betekent dat de naam van uw 
bedrijf ongeveer 1500 keer per week, door de 
leden alleen al, aanschouwd kan worden. Hier 
komen echter nog de tegenstanders en haar 
toeschouwers bij. 
De teams van V.V. Gilze spelen in grote delen van 
Noord-Brabant en Zeeland. Het bereik ligt grofweg 
van Zeeland en Dordrecht tot aan ’s-Hertogenbosch 
en Eindhoven. Al deze clubs brengen ook weer een 
tegenbezoek. 
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2.1.3 Uitstraling V.V. Gilze 
V.V. Gilze staat bekend als een gemoedelijke, gezellige en toegankelijke 
voetbalvereniging. Sportiviteit en op een respectvolle wijze met elkaar omgaan zijn 
daarnaast andere belangrijke speerpunten binnen de vereniging. Dit houdt de 
verbondenheid van de leden met de club groot, getuige de gemiddelde duur van het 
lidmaatschap en de inzet van veel leden en ouders, als leider of vrijwilliger bij de 
organisatie van de club. 
Natuurlijk zijn er naast voetbal nog andere zaken die een vereniging als V.V. Gilze 
compleet maken. Naast de activiteitencommissie die werkzaam is voor de gehele 
vereniging organiseert de jeugdcommissie bijvoorbeeld ook sport- en speldagen, 
toernooien, penaltybokaal, zaal- en tafelvoetbaltoernooien, jeugdkampen etc. De activi-
teitencommissie staat onder andere borg voor de Sinterklaasavond en de Open Dag van 
V.V. Gilze. Al de nevenactiviteiten van de jeugdcommissie en activiteitencommissie 
samen zorgen voor een positieve sfeer binnen de club. Dit moet ook zorgen voor goede 
sportieve prestaties. Immers, als de sfeer niet goed is, zullen de prestaties ook 
achterwege blijven.  
 

 

2.2 Wat levert het u als sponsor op? 
Voetbal is een sport waar sponsoring het verst is ontwikkeld en het meest is geaccepteerd. Niet 
alleen in de topsport. Ook in de amateursport groeit het wederzijdse belang van sponsoring. 
V.V. Gilze is een bloeiende en groeiende vereniging met veel passie en uitstraling binnen en 
buiten de Gilse gemeenschap. De vereniging draagt actief bij aan de verbintenis en biedt 
ontspanning voor veel jeugd- en seniorenvoetballers. Daarnaast draagt de vereniging bij aan een 
goede gezondheid door voldoende beweging. 
Als sponsor van een gewortelde Gilse vereniging, verbindt u zich als bedrijf niet alleen aan een 
nette, actieve, prominente en vooral een gezellige sportvereniging: u ondersteunt direct de Gilse 
gemeenschap in haar gezondheid. Daarnaast biedt een samenwerking u diverse 
communicatiemogelijkheden om uw bedrijf op de juiste manier te profileren (bij een 
geïnteresseerde en regionale doelgroep). 
Kortom, wij zijn van mening dat V.V. Gilze en de sponsoren elkaar nadrukkelijk versterken. 
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Sponsormogelijkheden 
 
 
 

3.1. Hoofdsponsoring 
Indien uw bedrijf ervoor kiest het hoofdsponsorschap van V.V. Gilze op zich te nemen, zal uw 
bedrijfsnaam worden gecommuniceerd binnen de gehele vereniging en schitteren op het 
voetbalshirt van Gilze 1. Het hoofdsponsorschap is het meest uitgebreide sponsorpakket binnen 
de vereniging, waarbij u recht heeft op de onderstaande communicatiemogelijkheden:  

 Shirtsponsor Gilze 1 
 Reclamebord ter hoogte van de middenlijn aan de overzijde van de kantine.  
 Naambordje kleedkamer Gilze 1 
 Naamsvermelding op: 

o Trainingsjacks Gilze 1 
o Rugzijde voetbalshirt bij alle 7-tallen en 11-tallen 
o Digitaal scherm in de kantine ter grootte van één PowerPoint pagina 
o Prominente banner op de homepage van verenigingswebsite, www.vvgilze.nl 
o Naamsvermelding shirtsponsorbord 

 

3.2. Shirtsponsoring 
Wanneer uw bedrijf ervoor kiest teamsponsor te worden van V.V. Gilze hebt u de mogelijkheid 
om een 11-tal of 7-tal te sponsoren in verschillende leeftijdscategorieën. Hieronder staan de 
mogelijkheden voor het sponsoren van een team inclusief de bijbehorende 
communicatiemogelijkheden waar u recht op heeft. 
 

3.2.1. Teamsponsor (Gilze 2 of Gilze dames 1) 
 Shirtsponsor Gilze 2, Gilze DA1 of Gilze DA2 
 Logovermelding op het digitaal scherm in de kantine 
 Naamsvermelding op: 

o Trainingsjacks Gilze 2, Gilze DA1 
o Banner op de teampagina van Gilze 2 of Gilze DA1 op de verenigingswebsite 

www.vvgilze.nl en daarbij een link naar de website van uw bedrijf 
o Naamsvermelding op shirtponsorbord 

 

3.2.2. Teamsponsor overige 11-tallen 
 Shirtsponsor betreffende 11-tal 
 Logovermelding op het digitaal scherm in de kantine 
 Naamsvermelding op: 

o Banner op de teampagina van het betreffende 11-tal op de verenigingswebsite 
www.vvgilze.nl en daarbij een link naar de website van uw bedrijf 

o Sponsorbord 
 
3.2.3.  Teamsponsor 7-tallen 
 Shirtsponsor betreffende 7-tal 
 Logovermelding op het digitaal scherm in de kantine 
 Naamsvermelding op 

o Coachjas van het betreffende 7-tal  
o Banner op de teampagina van het betreffende 7-tal op de verenigingswebsite 

www.vvgilze.nl en daarbij een link naar de website van uw bedrijf 
o Sponsorbord 

 

 

http://www.vvgilze.nl/
http://www.vvgilze.nl/
http://www.vvgilze.nl/
http://www.vvgilze.nl/
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3.3. Veldsponsoring 
Indien uw bedrijf ervoor kiest om veldsponsor te worden bij V.V. Gilze, zal uw bedrijfsnaam zeer 
prominent aanwezig zijn rondom het desbetreffende veld. Dit is mogelijk op veld 2 (natuurgras), 
veld 3 (kunstgras), veld 4 (kunstgras) en veld 5 (natuurgras). Het is een unieke manier om uw 
bedrijf in de aandacht te brengen, mede omdat u als veldsponsor langs alle zijdes van het veld 
zichtbaar bent. Wanneer u besluit een veld te sponsoren, zal uw bedrijfsnaam tevens worden 
vermeld op het digitale scherm in de kantine en wordt uw bedrijfsnaam opgenomen in de 
advertentiebalk op de website van V.V. Gilze. 

 
3.4. Reclamebordsponsoring 
Er zijn verschillende vormen van reclamebordsponsoring mogelijk. Hieronder hebt u een 
overzicht van alle mogelijkheden. 

 
3.4.1. Reclamebord langs hoofdveld 
V.V. Gilze biedt bedrijven de mogelijkheid om een reclamebord (305 cm x 76 cm) te 
plaatsen rondom het hoofdveld. U hebt de keuze uit een enkelzijdig of dubbelzijdig 
reclamebord. Het reclamebord biedt uw bedrijf de mogelijkheid uw naamsbekendheid 
binnen de vereniging te vergroten. De boarding wordt met duurzaam materiaal 
vervaardigd en wordt met antivandalisme belettering afgewerkt. In principe kan iedere 
gewenste tekst en/of logo op het reclamebord worden aangebracht. Voor het plaatsen 
van een reclamebord zal een overeenkomst worden aangegaan van vier jaar. In overleg 
tussen u en de voetbalvereniging zal worden bepaald waar het reclamebord langs het 
voetbalveld geplaatst zal worden. De kosten om het reclamebord te vervaardigen zijn 
voor rekening van V.V. Gilze. Het reclamebord zal na het aflopen van de overeenkomst 
eigendom blijven van V.V. Gilze, tenzij hier andere afspraken over worden gemaakt.  
Wanneer u besluit een reclamebord te sponsoren aan het hoofdveld van V.V. Gilze, zal uw 
bedrijfsnaam tevens worden vermeld op het digitale scherm in de kantine en wordt uw 
bedrijfsnaam opgenomen op de website van V.V. Gilze.  

 
3.4.2 Kleedkamersponsoring 
U kunt uw bedrijfsnaam verbinden aan een van de kleedkamers van V.V. Gilze. U komt 
dan met een bordje naast de deur van de kleedkamer te hangen. 

 
3.4.3. Fietsenstalling sponsoring 
U kunt uw bedrijfsnaam verbinden aan de fietsenstalling van V.V. Gilze. Aan zowel de 
binnen- als buitenkant als ook de voor- en achterzijde van de fietsenstalling, zal uw 
bedrijfsnaam zichtbaar zijn op een reclamebord. Ook komt uw bedrijfsnaam op het 
digitale scherm in de kantine te staan en wordt uw bedrijfsnaam opgenomen op de 
website van V.V. Gilze 
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3.5 Vlaggenmast 
Indien uw bedrijf kiest om een vlaggenmast bij de V.V. Gilze te sponsoren, zal uw bedrijfsnaam 
zichtbaar zijn op de grote vlaggenmasten (150 x 400 cm) bij de entree van sportpark 
“Verhoven”. Dit biedt uw bedrijf de kans om zeer prominent zichtbaar te zijn op het sportpark, 
mede door de hoogte van de vlaggenmasten. Hierdoor zijn de vlaggenmasten op een groot 
gedeelte van het sportpark goed zichtbaar. Ook komt uw bedrijfsnaam op het digitale scherm in 
de kantine te staan en wordt uw bedrijfsnaam opgenomen op de website van V.V. Gilze. 

 
3.6. Sponsor van de week 
Als sponsor van de week wordt uw bedrijfsnaam verbonden aan de wedstrijdbal bij een 
thuiswedstrijd van Gilze 1. Daarbij zal uw bedrijfsnaam gedurende de week extra publiciteit 
krijgen. U krijgt daarbij exclusief de mogelijkheid om voor-, tijdens en na de wedstrijd uw bedrijf 
(fysiek) te presenteren. Ook zal uw bedrijf vermeld worden op het digitale scorebord. Bovendien 
zal uw bedrijf op de website van V.V. Gilze uitgelicht worden, waarbij uw bedrijf zich uitgebreid 
mag toelichten. De toelichting zal één week lang een prominente positie krijgen op de homepage 
van V.V. Gilze.  Daarnaast wordt uw bedrijfsnaam één week lang gepresenteerd via het digitale 
scherm in de kantine. 
 

3.7. Event sponsor 
V.V. Gilze organiseert jaarlijks een aantal evenementen voor haar jeugd- en seniorenleden. Wij 
bieden u de mogelijkheid uw naam te verbinden aan een van deze evenementen. De 
evenementen waar uw bedrijf zich mee kan associëren zijn: 

 Pupillenkamp 
Een jaarlijks terugkerend evenement dat begin juni voor de 
jeugdafdeling (pupillen) van V.V. Gilze wordt georganiseerd. Op en rond 
de voetbalvelden van V.V. Gilze verblijven de pupillen (jongens en 
meisjes) een weekend lang en nemen deel aan sportieve- en gezellige 
activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers van 
de vereniging. 

 Mixed-toernooi 
Op Hemelvaartsdag wordt er op de voetbalvereniging het mixed-
toernooi gehouden. Zowel leden als niet-leden van alle leeftijden, mogen 
samen een team vormen en gaan spelen voor de Henk van Gestel 
wisselbokaal. Van oudsher is dit toernooi in het leven geroepen om 
samen met familie, vrienden en kennissen een sportieve en gezellige 
voetbaldag te beleven.  

 Zaalvoetbaltoernooi 
Voor alle jeugdleden tot en met de O19-categorie wordt er jaarlijks door 
de voetbalvereniging een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Dit 
toernooi vindt eind december plaats waar teams van gelijke sterkte het 
tegen elkaar opnemen in de sporthal “Achter de tuintjes” in Gilze. 
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 Penaltybokaal 
Voor alle jeugleden tot en met de O19-categorie wordt er jaarlijks een 
penaltybokaal georganiseerd. Dit evenement vindt halverwege mei 
plaats. Hierbij moet ieder jeugdlid zoveel mogelijk penalties benutten 
tegenover een keepers van hogere leeftijden. 

 Tafelvoetbaltoernooi 
Dit evenement wordt georganiseerd voor zowel jeugd- als 
seniorenleden. Het vindt jaarlijks begin januari plaats. Hierbij moet je 
jezelf in tweetallen opgeven en neem je het op tegen andere duo’s. 
 

Uw bedrijf wordt de naamgever voor het evenement. Daarnaast wordt uw bedrijf tevens 
vermeld in alle communicatie-uitingen rondom dit evenement, krijgt u de mogelijkheid uw 
producten of diensten (fysiek) te promoten tijdens het evenement en wordt uw bedrijf uitgelicht 
op de website van V.V. Gilze. 
 

3.8. Website 
Indien uw bedrijf er voor kiest om een advertentie op de website van V.V. Gilze  te plaatsen,  zal 
uw bedrijfsnaam een jaar lang zichtbaar zijn op alle pagina’s van www.vvgilze.nl. Dit is een 
optimale kans voor uw bedrijf om reclame te maken in het huidige digitale tijdperk. 
 

3.9. Goal sponsoring 
U kunt uw bedrijfsnaam ook zichtbaar maken op een groot doek (200 x 750 cm) naast een doel. 
De doelen zijn constant onder de aandacht van het publiek van zowel de thuisploeg als de 
bezoekende partij. Dit is daarom een ideale mogelijkheid voor uw bedrijf om in het zichtveld te 
hangen van onze bezoekers op het sportpark. 
  

http://www.vvgilze.nl/
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Nawoord 
 
 
 
We hopen dat deze sponsorbrochure u heeft overtuigd dat V.V. Gilze een ambitieuze 
voetbalvereniging is met een positieve uitstraling. Ook hopen we dat we u genoeg informatie 
hebben verschaft en dat we u hebben kunnen interesseren in enige vorm van sponsoring. Mocht 
u daar in geïnteresseerd zijn dan zouden wij het op prijs stellen om u in een persoonlijk 
onderhoud het een en ander toe te lichten. Bovendien hebt u wellicht zelf ook nog ideeën die u 
graag ter sprake wilt brengen. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Het sponsorteam 
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Sponsorteam 
 
 
 
 
Roderick Broers 
Voorzitter 
06-23446590       roderick.broers@vvgilze.nl 
 
William Akkermans 
06-14504930       william.akkermans@vvgilze.nl 
 
Luuk Akkermans 
06-51132532       luuk.akkermans@vvgilze.nl 
 
Sander de Vet 
06-28404297       sander.de.vet@vvgilze.nl 

 
Michel van Hoek 
06-29496012       michel.van.hoek@vvgilze.nl 
 
Mart Machielsen 
06-34878553       mart.machielsen@vvgilze.nl 
 
Ton Emmelot 
06-21258352       ton.emmelot@vvgilze.nl 
 
Voetbalvereniging V.V. Gilze 
Accommodatie  Sportpark Verhoven 
Bezoekadres  Ridderstraat 98 
Postadres  Postbus 137 
   5126 BH GILZE 
Telefoonnummer 0161-451993 
Website  www.vvgilze.nl 
E-mail   sponsorteam@vvgilze.nl 
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