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Roemrucht verleden, 
veelbelovende toekomst
Sinds jaar en dag staat volleybal in Sneek voor succes. De 
kenmerkende rode shirts met Fryske Pompeblêden zijn in het hele 
land bekend en worden gekoppeld aan de geduchte tegenstander 
uit Friesland! De dames van VC Sneek komen sinds de fusie tussen 
haar succesvolle voorlopers Animo en Olympus in 1997, bijna ieder 
jaar uit in de eredivisie. De heren draaien mee op hoog niveau 
in het land. Wekelijks schenkt de media veel aandacht aan VC 
Sneek, zowel op regionale tv, in kranten als op social media en 
de komende beleidsperiode zetten we daarnaast het jongens- en 
herenvolleybal nog eens nadrukkelijk op de kaart. Kortom, VC 
Sneek is een prachtige club om uw bedrijfsnaam aan te verbinden.

Top in 
volleybalbeleving
Als club willen wij iedereen de ruimte en mogelijkheden geven 
om volleybal te spelen en het beste uit zichzelf te halen en zo 
het volleyballen op een hoger niveau te tillen. Net zoals u als 
ondernemer het beste uit uw bedrijf en uw werknemers wilt halen. 
Door uw naam, kennis en vaardigheden aan de club te verbinden 
draagt u bij aan ons doel: het volleyballen naar een hoger niveau 
tillen en het WIJ-VC Sneek gevoel groter laten worden.

VC Sneek biedt u de mogelijkheid als sponsor met andere 
ondernemers in contact te komen en uw eigen relaties uit te 
nodigen voor een prachtige avond.
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WIJ-VC SNEEK 
Samen spelen we de wedstrijd. Samen beleven we de wedstrijd. 
Samen maken we ‘WIJ VC Sneek’. Word onderdeel van de club en 
ervaar wat VC Sneek voor u en uw gasten kan betekenen. 
 
WIJ VC Sneek beleef je op de jaarlijkse clubdag voor alle leden, ouders, 
vrijwilligers en vrienden. Maar ook tijdens het openingstoernooi voor 
de jeugd, waar zo’n 600 enthousiaste volleyballers uit heel Nederland 
de aftrap van het seizoen beleven. 

WIJ VC Sneek voel je op de SuperSaturdays, als zowel Heren 1 als 
Dames 1 de arena van de Sneker Sporthal betreden, teams elkaar 
aanmoedigen en na afloop in de kantine gezellig napraten.
WIJ VC Sneek staat voor succes en ambitie, maar zeker ook plezier  
en vriendschap
 
WIJ VC Sneek topsponsoring betekent een warm ontvangst 
bij thuiswedstrijden, elkaar ontmoeten in de VIP-room en de 
wedstrijdspanning van dichtbij meebeleven. VC Sneek biedt diverse 
mogelijkheden voor sponsoren om partner te worden vanuit 
sportieve en maatschappelijke betrokkenheid. Topsponsoring 
staat garant voor aandacht vanuit de media, 
merkzichtbaarheid en loyaliteit. 

Met topsponsoring brengt u uw naam naar de topsport en 
VC Sneek naar uw bedrijf of organisatie. Denk aan clinics, 
presentatie of één van de kopstukken als spreker… 
WIJ doen het met elkaar. 

 

Geschiedenis 

VC Sneek is in 1997 ontstaan uit de roemruchte clubs Animo en 
Olympus. Beide ploegen boekten prachtige successen, zoals  
bijvoorbeeld 10 landskampioenschappen en 7 beker-
kampioenschappen. Ook brachten ze onder andere olympische  
kampioenen voort. Kortom, ze speelden een belangrijke rol in het 
Nederlandse dames- en herenvolleybal tijdens de jaren tachtig en 
negentig van de vorige eeuw.  VC Sneek draagt dit verleden dan ook met 
trots met zich mee en put daar inspiratie uit voor het heden. 

Oud-spelers delen hun kennis en expertise met de club en begeleiden 
de talenten van nu naar nieuwe successen. De jeugdopleiding heeft een 
essentiële rol bij de totstandkoming van de topteams van VC Sneek. De 
recente successen van Dames 1 doen denken aan de tijden van weleer,  
met als kers op de taart een aantal avonturen in de Europacup. 
Moskou, Gent en Casalmaggiore zijn bezocht door het ‘rode virus’  
en dat smaakt naar meer!

Het wij-gevoel; 
vroeger en nu

Sneek Volleybalstad; zo was het en zo is het nog steeds. 
Van de C-Kanhal met grote hoeveelheden publiek, via Italië en het 

Nederlands Team, terug naar het enthousiasme en de betrokkenheid 
van een ieder in de Sneker Sporthal. Het volleybal in Sneek en 

omstreken leeft nog steeds en wordt door heel veel mensen gevolgd. 
Mooi om te zien, te beleven en deel van uit te mogen maken.  

Het wij-gevoel is dan ook nog steeds volop aanwezig. 

Jan Posthuma
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750 
volgers op Instagram

660 
ballen

10 
teams op 

landelijk niveau

87 
vrijwilligers

4450 
trainingsuren

3 
jongensteams

50 
trainers

2096 
volgers op Facebook

68 
vrienden van 

VC Sneek

400 
leden

15500 
bezoekers 

55 
sponsoren

303 
wedstrijden

5 
herenteams

14 
cmv teams

8 
damesteams

2727 
meter net14 

meidenteams
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Hoogtepunten
VC Sneek-teams komen uit in bijna alle klassen en 
divisies van het Nederlandse volleybal en we pakken de 
nodige prijzen mee. Hier een bloemlezing van succes-
sen van de afgelopen jaren:  

Meisjes D, C én B Nederlands kampioen 2013

Dames 1 winnaar nationale beker 2014

Dames 1 winnaar supercup 2014

Mix C, Meisjes B én A Nederlands kampioen 2015

Dames 1 Landskampioen 2015

Dames 1 winnaar supercup 2015

Heren 1 én 2 kampioen en gepromoveerd in 2015

Meisjes B Nederlands kampioen 2016

Dames 1 landskampioen 2016

Dames 2 kampioen 1e divisie 2017

Dames 1 nationale beker 2017


