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Taurus heeft een 

nauwe 

samenwerking 

met zowel K.S.V. 

Sanctus Virgilius 

als de TU Delft. 

Ruim 270 leden, 

verdeeld over 6 

mannenteams en 2 

vrouwenteams. 

Er wordt gespeeld en 

getraind op 2 velden, 

gelegen op het 

Sportcentrum van de 

TU Delft. 
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Taurus 1, Zondag 3e klasse B  Taurus 2, Zondag 3e klasse D Taurus 3, Zondag 7e klasse 5 Taurus 6, Zondag 6e klasse 5 

Taurus 8, Zondag 5e klasse 4 Taurus M, Zondag 7e klasse 4 Taura 1, Zondag 4e klasse A Taura 2, Zondag 5e klasse A 

Over Taurus 
Sanctus Virgilius Voetbal Vereniging Taurus is opgericht 

in 1946 en is met haar ruim 270 leden een van de grotere 

en actievere studentenvoetbal verenigingen van Delft en 

omstreken. Doordat alle leden tevens lid zijn van de 

Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Virgilius (ook 

wel Virgiel genoemd), lift Taurus mee met de groei van 

Virgiel en bestaat er een hechte band tussen alle leden. 

De wedstrijden en traingingen worden afgewerkt op het 

sportcentrum; onderdeel en eigendom van de TU Delft. 

Hier zijn ook andere sportverenigingen gehuisvest en elk 

weekend is het sportcentrum afgeladen met hockeyers, 

rugbyers, tennissers etc. Binnen de sportende studenten 

van de TU Delft is Taurus dan ook een bekende naam. 

Door de nauwe samenwerking met studentenvereniging 

Virgiel en de TU Delft heeft Taurus een groot bereik en 

krijgt zij volop mogelijkheden zich als studenten 

sportvereniging te ontwikkelen. Echter onderzoekt 

Taurus tevens de mogelijkheden tot externe 

samenwerking in de vorm van sponsoring van een team, 

in de media of voor activiteiten. Deze folder geeft een 

overzicht van de sponsoropties die wij als Taurus bieden. 

Sponsoropties 
Bij Taurus is sponsoring en reclame mogelijk via drie 

kanalen; sponsoring op het voetbaltenue, reclame via 

onze mediakanalen en sponsoring op activiteiten. De 

kosten van sponsoring zijn altijd nader overeen te 

komen, aangezien Taurus bedrijven de kans wil geven 

zelf te kiezen wat voor sponsoring zij het meest effectief 

acht. 

K LEDIN G  

Taurus speelt elke zondag met 8 teams in Delft en 

omstreken. In Rotterdam, den Haag en Delft vinden de 

meeste uitwedstrijden plaats, terwijl de thuiswedstrijden 

op het veel bezochte sportcentrum plaatsvinden. Taurus 

heeft op thuiszondagen de gehele dag door 2 teams 

spelen, waardoor sponsoring op de voetbaltenues erg 

effectief en aanwezig is; zeker met de drukte van andere 

sportteams en aanhang, die voor of na hun eigen 

wedstrijd bij Taurus komen kijken. 

Op het tenue is het mogelijk om op de voorkant, 

achterkant of het broekje reclame te laten drukken. 

Verder is er nog de mogelijkheid tot reclame op 

trainingspakken, voetbaltassen, jassen of inloopshirts.  

RECLA M EBORD 

Daarnaast kan er een reclamebord langs een van de 

velden worden aangeschaft, waar naast Taurus ook door 

andere clubs wordt gespeeld en getraind en waardoor de 

velden dus een van de meest gebruikte sportplekken van 

Delft maakt. 

M EDIA  

Een van de opties die ook een groot bereik biedt is 

sponsoring via sociale mediakanalen. Tegenwoordig 

worden berichten op Facebook bereikt door honderden 

mensen en krijgen onze berichten tientallen likes. Ook 

onze site wordt goed bezocht. De mogelijkheden voor 

sponsoring via media zijn als volgt:  er wordt periodiek 

een bericht geplaatst op Facebook, een plek op de 

hoofdpagina van onze site www.svvvtaurus.nl, een 

vermelding in de nieuwsbrief elk kwartaal en/of een 

advertentie in het halfjaarlijkse clubblad de toro. 

A CTIV ITEITEN 

Taurus organiseert door het jaar heen meerdere 

goedbezochte activiteiten zoals teamborrels, het 

oliebollentoernooi en andere toernooien. Aan het einde 

van het seizoen wordt er zelfs een groot toernooi op het 

sportcentrum gehouden met studentenclubs vanuit heel 

Nederland, met aan het einde een aansluitend feest. 

Activiteiten zoals deze trekken veel studenten en 

sponsoring op dit soort evenementen kan zeer effectief 

zijn. Ook in dit geval is de prijs nader overeen te komen. 

http://www.svvvtaurus.nl/

