


Voetbalcafé KB
Op zaterdag na de wedstrijd Kronenberg 1 – Paul&Friends is er een uniek avondje “Voetbalcafé in KB”. Aan de grote tafel zitten Paul Verhaegh, Maurice 
Graef en Albert van der Weide die ons meenemen in hun ervaringen op en rond het voetbalveld. We hebben natuurlijk allemaal Paul z’n carrière na de 
start in Kronenberg van een afstandje kunnen volgen. Maar hoe heeft hij zelf die jaren ervaren? De jeugd bij PSV, onderaan beginnen bij AGOVV, de 
stappen omhoog via FC Den Bosch en Vitesse en zijn avonduur bij FC Augsburg? En zijn hoogtepunten bij Jong Oranje en het succesvolle WK in 2014? Hoe 
is Louis van Gaal als trainer? Hoe is het om iedere week tegen toppers te spelen in de Bundesliga? Europees voetbal op Antfield Road? En nog veel meer. 
Maurice en Albert zullen zeker inhaken op deze verhalen. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen. Één ding is zeker: voetbalhumor is van alle 
tijden.

Voor sponsoren zijn er VIP kaarten beschikbaar. Als gast van het Voetbalcafé KB word je na de wedstrijd uitgenodigd in de feesttent om aan een tafel 
alvast een klein hapje te eten en een glas te drinken. De band Sidewinder speelt op de achtergrond nummers uit de jaren zestig en zeventig. Om 20.00 
uur opent het Voetbalcafé en gaan we genieten van mooie voetbalverhalen van onze gasten. Het publiek wordt er natuurlijk ook een paar keer bij 
betrokken. Na het “officiële deel” (twee keer drie kwartier) is er nog genoeg tijd om lekker na te praten en de eigen voetbalervaringen met elkaar te 
delen. Een mooi event om je zakelijke relaties uit te nodigen en te verrassen.

Maurice speelde in de jaren 90 ruim 10 
seizoenen voor VVV, met een uitstap naar 
Roda JC en NEC. In die periode scoorde hij 
117 doelpunten voor VVV en is hij nog 
steeds clubtopscorer aller tijden. Hij is 
vader van 4 heerlijke kids, trotse eigenaar 
van Sport-Company en ambassadeur van 
Stichting KERNgezond. En zowel op TV als 
in het theater vertelt hij enthousiast en vol 
humor zijn verhaal.

Albert speelde in de jaren 70 ruim 300 
wedstrijden in het betaald voetbal. Hij was 
aanvoerder van VVV waarmee hij in 1976 
naar de Eredivisie promoveerde. Hij 
speelde hier o.a. samen met Dick Advocaat.  
En in zijn eerste jaren bij Veendam was hij 
teamgenoot en voetbalvriend van Johan 
Derksen. Albert is nog steeds actief in de 
voetballerij als analist bij VVV en 
examinator bij de UEFA 
trainersopleidingen.

Paul heeft een indrukwekkende 
voetbalcarrière opgebouwd. Hiernaast nog 
een keer het lijstje mocht je niet al zijn 
statistieken kennen.



Sponsorpakketten
Vriend Brons Zilver Goud

Reguliere Sponsor x

Vermeldingen op website / social media x x x x

Advertentie in jubileum magazine logo 1/4 A4 1/2 A4

Logo op slideshow in tent en kantine (frequentie) 1 2 4

Aantal VIP kaarten Voetbalcafé KB 2 4 8

Eigen tafel in het Voetbalcafé KB x

Shirtsponsor Team Paul Verhaegh x

Pakket prijs gratis 195,00€  395,00€  695,00€  

Opties

Shirtsponsor Team Paul Verhaegh 100,00€  

Shirtsponsor Werkkleding 100,00€     100,00€  100,00€  100,00€  

Upgrades

Advertentie A4 50,00€    

Advertentie 1/2 A4 25,00€    

Advertentie 1/4 A4 25,00€    

Advertentie logo 25,00€        

VIP kaartje Voetbalcafé KB 55,00€        55,00€    55,00€    55,00€    

* VIP kaartjes Voetbalcafé KB incl. eten en 5 concusmpties

Pakket




