
Sponsor-
mogelijkheden

RKsv Wittenhorst 



Voorwoord

Geachte ondernemer, voetballiefhebber,

“Wij willen vrienden blijven, behulpzaam zijn voor elkaar. Op het veld en in ons leven, staan wij voor ieder klaar.” Twee 

zinnen uit ons mooie clublied met een tijdloze boodschap. Wittenhorst draait namelijk op de bijdrage van een grote groep 

mensen.

Ruim 1000 leden, ruim 200 vrijwilligers en tientallen bedrijven. Bijzondere aantallen van mensen en bedrijven die samen 

Wittenhorst maken tot wat het is. Veel zogenaamde vanzelfsprekendheden: “Natuurlijk presteert het 1e elftal, is de jeugd 

op niveau en het sportpark op orde. Natuurlijk hebben alle teams leiders en trainers en is de kantine geregeld.” Zonder de 

steun van onze leden, vrijwilligers en sponsors echter geen RKsv Wittenhorst zoals we dat nu kennen.

Wij zijn ambitieus, gedreven en vooruitstrevend. Of zoals ons clublied beschrijft: “Wij streven naar het hoogste dat te 

bereiken is.”

Niet alles lukt en niet alles is perfect, maar als bestuur zijn we trots op wie we zijn en wat we presteren. Met elkaar én voor 

elkaar, samen op weg naar ‘de aantrekkelijkste vereniging’.

Bestuur RKsv Wittenhorst
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Business sponsor

De Businessclubovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 3 jaar en 
kan tijdens deze periode niet eenzijdig worden opgezegd. Daarna zal de 
overeenkomst telkens voor een periode van één jaar worden voortgezet.

Lidmaatschap: € 1500,- per jaar, (mogelijkheid tot kwartaal facturatie)

Voor het screen langs het hoofdveld wordt een éénmalige bijdrage van € 225,-
berekend voor aanschaf en opmaak en bedrukking van het screen



Tegenprestatie lidmaatschap:

• Deelname aan de activiteiten volgens het programma van de Businessclub.

• Plaatsing screen met bedrijfslogo 400x200 cm, naast het hoofdveld.

• Naamsvermelding op bord sponsoring ingang sportpark.

• Naamsvermelding op beeldscherm in de kantine.

• Naamsvermelding op de website van RKsv Wittenhorst incl. link naar eigen site.

• Mogelijkheid tot plaatsen van banner op de website van RKsv Wittenhorst.

• Naamsvermelding in wedstrijdboekje “oranje-zwartje” van Wittenhorst 1.

• Seizoenskaart voor 2 personen.



Kleding sponsor

Uniforme kleding voor alle leden van Wittenhorst



Voetbaltenue

Een volledig tenue bestaand uit: Wittenhorst shirt, broek en sokken.

Prijs volledig tenue per jaar excl. btw

Jeugd t/m 13: € 21,-

Overige jeugd/senioren € 21,-

Selectieteams: € 21,-

U kunt betalen in 1 (puntertje) of 4 (hattrick) termijnen.

Bij betaling in 1 termijn ontvangt u een korting van 10% op het 4-jarige sponsorbedrag.

Kosten bedrukking worden eenmalig separaat in rekening gebracht op basis van de 

werkelijke kosten.

Contractduur: 4 jaar met een jaarlijkse indexering.



Trainingspak

Een trainingspak bestaat uit een trainingsvest met trainingsbroek.

Prijs trainingspak per jaar excl. btw

Jeugd t/m 13: € 70,00

Overige jeugd/senioren: € 72,00

Selectieteams: € 72,00

U betaalt in 1 (puntertje).

Kosten bedrukking worden separaat in rekening gebracht op basis van de 

werkelijke kosten.

Contractduur: 4 jaar.



Inloopshirt  Avanti KM  

Prijs vrijetijdspakket per jaar excl. btw

Jeugd/senioren: € 20,00

Selectieteams: € 20,00

U betaalt in 1 (puntertje).

Kosten bedrukking worden eenmalig separaat in rekening gebracht op basis van de 

werkelijke kosten.

Contractduur: 3 jaar.



Inloopshirt FORZA

Prijs inloopshirt eenmalig excl. btw

Jeugd t/m 13: € 30,00

Overige jeugd/senioren: € 30,00

Selectieteams: € 30,00

U betaalt in 1 (puntertje).

Kosten bedrukking worden eenmalig separaat in rekening gebracht op basis van 

de werkelijke kosten.

Contractduur: 3 jaar.



Sporttassen

Prijs sporttas per jaar excl. btw

Jeugd t/m Jo12 – Maat M: € 36,-

Overige jeugd/senioren – Maat L: € 39,-

Selectieteams jeugd: € 39,-

U betaalt in 1 (puntertje)

Kosten bedrukking worden eenmalig separaat in rekening gebracht op basis van de 

werkelijke kosten.

Contractduur: 4 jaar.



Overzicht sponsormogelijkheden

Selectie jeugd/senioren Jeugd t/m 13 Jeugd/sen. overig

Puntertje Hattrick- 4jr Puntertje Hattrick 4 jr Puntertje Hattrick 4 jr

Tenue € 75,60 € 21,- € 75,60 € 21,- € 75,60 € 21,-

Trainingspak € 72,- € 20,- € 70,- € 72,-

Inloopshirt Avanti € 20,- € 20,- € 20,-

Inloopshirt Forza € 30,- € 30,- € 30,-

Sporttas € 39,- € 11,- € 36,- € 39,-

Wilt u zich aan een team verbinden, mail dan naar commercielezaken@rksv-wittenhorst.nl

* Genoemde prijzen per teamlid exclusief eenmalige kosten voor bedrukking (sponsorlogo, nummers) en exclusief BTW.



Kosten bedrukken tenues

Bedrukking:

Full color badge (borst/ruglogo) :€ 6,25 per stuk

Naamblok :€ 4,50 per stuk

Nummering klein :€ 4,50 per stuk

Nummering groot :€ 6,25 (1-10 stuks) 

Staffeling 10-15 stuks -€ 0,50, 15-25 stuks -€0,75 en +50 stuks -€ 1,25



Sportpark sponsor

Uitingen op het sportpark van voetbalclub Wittenhorst



Veldsponsor
• 6 reclameborden (formaat 4 mtr breed bij 60 cm) met uw bedrijfslogo of andere 

sponsoruiting.

• Het veld zal uw naam dragen voor de duur van het contract

• Naamsvermelding op narrow casting systeem in de kantine

• Vermelding van uw bedrijfslogo op de website van Wittenhorst

• 2 seizoenskaarten voor de thuiswedstrijden van het 1e elftal Wittenhorst

De kosten voor dit sponsorpakket bedragen per seizoen: € 3000,- excl. BTW. Indexatie 

vindt jaarlijks plaats. Het sponsorbedrag is exclusief eenmalige aanmaakkosten a € 80,- per 

bord voor de opdruk. Het bord blijft eigendom van Wittenhorst.

Contractduur: 4 jaar, daarna telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar.



Vedette van Wittenhorst
• Sponsoruitingen in kleedlokaal of aan het hoofdgebouw

• WH sublimatieshirt met logo (eenmalig)

• Bedrijfslogo op narrowcasting systeem in de kantine

• Vermelding bedrijfslogo op de website

• 2 seizoenskaarten voor bezoek thuiswedstrijden Wittenhorst 1

De kosten voor dit sponsorpakket bedragen per seizoen: € 600,- excl. BTW. 

Indexatie vindt jaarlijks plaats. Het sponsorbedrag is exclusief eenmalige 

aanmaakkosten van € 80,- voor opdruk bord, €225, - voor screens en € 165,- voor 

bedrukkingen in het kleedlokaal. Materiaal blijft eigendom van de club

Contractduur: 4 jaar, daarna telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar.



Fan van Wittenhorst
• Reclamebord (formaat 4 mtr bij 60 cm) langs hoofdveld met uw logo

• Bedrijfslogo op narrowcasting systeem kantine

• Vermelding bedrijfslogo op sponsorpagina van website Wittenhorst.

• 2 seizoenskaarten thuiswedstrijden Wittenhorst 1

• Wittenhorst supporterssjaal voor de voetballiefhebber

De kosten voor dit sponsorpakket bedragen per seizoen: € 350,- excl. BTW. 
Indexatie vindt jaarlijks plaats. Het sponsorbedrag is exclusief eenmalige 
aanmaakkosten voor opdruk bord. Het bord blijf eigendom van de club. 
Contractduur: 4 jaar, daarna telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar.



Kameroad van Wittenhorst
• Tegeltje met naam en logo op bord kantinegebouw

• Vermelding bedrijfslogo op de website van Wittenhorst

• 2 seizoenskaarten voor thuiswedstrijden van Wittenhorst 1

De kosten voor dit sponsorpakket bedragen per seizoen: € 150,- excl. BTW. 
Indexatie vindt jaarlijks plaats. Het sponsorbedrag is exclusief eenmalige 
bedrukkingskosten voor het tegeltje van €30,-. 

Contractduur: 4 jaar, daarna telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar.



Overzicht sponsormogelijkheden

Naam pakket Kosten

Veldsponsor € 3000,- per jaar

Vedette van Wittenhorst € 600,- per jaar

Fan van Wittenhorst € 350,- per jaar

Kameroad van Wittenhorst € 150,- per jaar

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



Communicatie sponsor



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


