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Advertentie narrowcasting

• Gedurende twee maanden een advertentie op het narrowcasting systeem in de 

kantine. Dit systeem wordt door honderden leden en bezoekers bekeken. De 

advertentie wordt afgewisseld met andere berichten van de vereniging. 

• Er is branche-exclusiviteit bij afname van deze advertentie.

• De advertentie wordt in overleg opgesteld en alleen na goedkeuring van 

Wittenhorst geplaatst. Aanstootgevende advertenties of advertenties die 

ongezonde producten promoten worden bijvoorbeeld niet weergegeven.

De kosten voor dit pakket bedragen: € 250,- excl. BTW. 

Het sponsorbedrag is exclusief opmaak van de advertentie. 



Banneradvertentie website

• 1 jaar weergave van een banneradvertentie op de homepage van de website van 

Wittenhorst (www.rksv-wittenhorst.nl). De website wordt maandelijks door 

duizenden mensen bezocht. De banner wordt afwisselend met andere 

advertentie getoond. 

• De banner wordt in overleg opgesteld en alleen na goedkeuring van Wittenhorst 

geplaatst. Aanstootgevende advertenties of advertenties die ongezonde 

producten promoten worden bijvoorbeeld niet weergegeven.

De kosten voor dit pakket bedragen: € 500,- excl. BTW. 

Het sponsorbedrag is exclusief opmaak van de banner. 

http://www.rksv-wittenhorst.nl/


Wedstrijdsponsor Wittenhorst 1

• Wedstrijdsponsor van een thuiswedstrijd van Wittenhorst 1. 

• Bedrijfsnaam wordt genoemd bij alle communicatie-uitingen over de wedstrijd. Te 

weten:

• Voorbeschouwing op de website

• Verslag op de website

• Bericht op social media

• Omroeper benoemt de bedrijfsnaam vooraf en tijdens de wedstrijd

• Per wedstrijd is één wedstrijdsponsor mogelijk. De keuze voor welke 

thuiswedstrijd gesponsord wordt is aan de sponsor. 

De kosten voor dit pakket bedragen: € 100,- excl. BTW. 



Zaterdagsponsor

• Sponsor van de jeugdwedstrijden die op de zaterdag gespeeld worden. 

• Bedrijfsnaam wordt genoemd bij alle communicatie-uitingen over de 

jeugdwedstrijden. Te weten:

• Verslag op de website

• Bericht op social media

• Bedrijfslogo op de programmaformulieren in kantine/kleedlokalen.

• Per weekend is één zaterdagsponsor mogelijk. De keuze voor welke zaterdag 

gesponsord wordt is aan de sponsor. 

De kosten voor dit pakket bedragen: € 100,- excl. BTW. 



Social media ‘vacature’ berichten

• Speciaal voor bedrijven die vacatures onder de aandacht willen brengen bij onze 
leden.

• Vacaturebericht wordt eenmaal gedeeld op Facebook en op Instagram.

• Vacature komt gedurende één week op de website van Wittenhorst te staan.

• Per maand is één social media sponsor mogelijk. De keuze voor de week wordt 
in overleg bepaald. 

• De tekst van de update wordt in overleg opgesteld en alleen na goedkeuring van 
Wittenhorst geplaatst.

De kosten voor dit pakket bedragen: € 150,- excl. BTW. 



Overzicht sponsormogelijkheden

Naam pakket Kosten

Advertentie narrowcasting € 250,-

Banneradvertentie website € 500,-

Wedstrijdsponsor Wittenhorst 1 € 100,-

Zaterdagsponsor € 100,-

Social media ‘vacature’ update € 150,-

Wilt u maatwerk sponsoring, mail dan naar commercielezaken@rksv-wittenhorst.nl


