
WELKOM BIJ RSV SPERWERS!

Sponsormogelijkheden



Waarom sponsor van RSV Sperwers worden?

Korfbal is de familiesport bij uitstek. Met 150 leden is RSV Sperwers een kleine, gezellige 

familievereniging, waar iedereen zich thuis voelt. 

Om onze sportieve- en maatschappelijke doelen waar te kunnen (blijven) maken is het 

samenwerken met sponsors erg belangrijk.

Om RSV Sperwers duidelijker en beter te kunnen profileren tonen wij onze passie voor de 

korfbalsport en de korfbalclub en zoeken wij sponsors die bij ons passen.

Als sponsor kunt u teams en/of de hele vereniging sponsoren. Ondernemers met een korfbalhart 

kennen dezelfde passie voor hun bedrijf als de leden van RSV Sperwers voor de korfbalsport.



Als sponsor investeert u in onze 
sportieve toekomst. Een toekomst 

waar ook u beter van wordt!

RSV Sperwers is Sport+ 
vereniging en daardoor ook 

maatschappelijk betrokken.

Investeren in een 

sportieve toekomst



Wat zijn voor u de voordelen?

• Sponsoring draagt absoluut in positieve zin bij aan uw bedrijfsimago.

• De doelgroep binnen onze vereniging kan direct van invloed zijn op de 
afzet van uw producten.

• RSV Sperwers bestaat al meer dan 90 jaar en wil nog steeds groeien. 

• U weet waar uw financiële bijdrage aan wordt besteed. Wij maken u dat 
helder in de bijgeleverde sponsorinformatie.

• Sportsponsoring is een relatief goedkope manier om u een grotere 
naamsbekendheid te geven of uw logo te promoten.



Wat kunnen wij u bieden?

Als sponsor wordt u “Vriend van RSV Sperwers” en zijn er 
diverse mogelijkheden voor u:

• Na goedkeuring, een op de leden gerichte werving/ 
marketing/ aanbieding,

• De mogelijkheid om onze accommodatie te reserveren 
voor een eigen (sport)evenement,

• Vermelding op de website inclusief doorkliklink

• Reclamebord langs het korfbalveld.



Hoe kunt u ons helpen?

• Teamsponsoring

• Reclameborden

• Jeugdkampen

• Materialen

• Toernooi of evenement

Combinaties van bovenstaande opties zijn uiteraard ook 

mogelijk



Teamsponsoring

In overleg met de vereniging bepaalt u hoe u uw team 
wilt aankleden. U hebt de keuze uit een wedstrijdshirt, 

mogelijk aangevuld met een inschietshirt, trainingspak en 

sporttas. U betaalt éénmalig de aanschaf en de 

bedrukking van de materialen, daarnaast betaalt u een 

jaarlijkse sponsorbijdrage. 

Onze huisleverancier, TotalSports, maakt graag een 
voorbeeld van de kleding met uw logo om te 

bepalen hoe u zich het beste kunt presenteren. 



Mogelijkheden teamsponsoring - RSV Sperwers
T

e
a

m
s

h
ir

ts
p

o
n

s
o

r
 

(
a

s
p

ir
a

n
t
/
p

u
p

il
) Shirtsponsoring aspirant-

of pupilteam.

Uw bedrijfslogo op: 

• 5 of 10 wedstrijdshirts

• 1 sporttas

• 1 teamfoto

• Sperwers website 
(met link naar eigen website)

Eenmalige bijdrage voor de k leding 
i s € 250,-
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Uw bedrijfslogo op: 

• 10 wedstrijdshirts

• 1 sporttas

• 1 teamfoto

• Sperwers website 
(met link naar eigen website)

Eenmalige bijdrage voor de k leding 
i s € 250,-
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Uw bedrijfslogo op: 

• 10 wedstrijdshirts

• 10 trainingspakken

• 1 sporttas

• 1 reclamebord 
(200 x 75cm langs het veld)

• 1 teamfoto

• Sperwers website 
(met link naar eigen website)

Eenmalige bijdrage voor de k leding 
en het reclamebord is € 900,-
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Selectieteam (1 & 2)

Uw bedrijfslogo op: 

• 10 wedstrijdshirts

• 10 inschietshirts

• 11 trainingspakken

• 12 sporttassen

• 1 reclamebord 
(200 x 75cm langs het veld)

• 1 teamfoto

• Sperwers website 
(met link naar eigen website)

Eenmalige bijdrage voor de k leding 
en het reclamebord is € 1.550,-

€ 500,- per jaar
(3 jarig)  

€ 375,- per jaar
(3 jarig)  

€ 250,- per jaar
(3 jarig)  

€ 250,- per jaar
(3 jarig)  



RSV Sperwers heeft vanaf augustus 2017 een 
nieuw kunstgrasveld voor alle thuiswedstrijden en 
trainingen. Rond dit veld worden reclameborden 
geplaatst van 2 of 5 meter breed en 75 cm hoog. 

Er kunnen natuurlijk ook meerdere borden naast 
elkaar worden geplaatst, waardoor uw boodschap 
nog beter zichtbaar wordt. Veldborden worden 
voor een periode van 1 tot 3 jaar geplaatst.

De kosten voor het plaatsen van een sponsorbord zijn:

• Eenmalig € 250,- (200 bij 75 cm)

• Eenmalig € 500,- (500 bij 75 cm)

• Jaarlijkse bijdrage € 250,-

Reclameborden



Binnen onze vereniging organiseren 

wij 2 keer per jaar een jeugdkamp 

voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Met 

Pasen en in de zomer. Per kamp 

gaan er ongeveer 80 kinderen mee. 

U kunt uw naam aan één van deze 

kampen verbinden door een 

sponsorbijdrage te leveren of door 

voedingsmiddelen o.i.d. aan te 

bieden

Jeugdkampen



Er kan ook gekozen worden voor 
materiaalsponsoring. Dit kunnen zijn:

• Korven

• Palen

• Ballen

• Dug-out

• Onderhoud van de kantine

De korven kunnen we voorzien van 
een logo. Andere materialen kunnen 
wij bedrukken.

Materialen



Wij organiseren elk jaar toernooi(en) en 
festiviteiten. U kunt uw naam aan één 
van deze evenementen verbinden. Uw 
eigen toernooi kan natuurlijk ook. Dan 
kunt u onze accommodatie gebruiken

Voorbeelden van evenementen:

• Giga Kangoeroedag

• Schottoernooi

• Familiedag

• Sinterklaasfeest

• Kerstdiner

Toernooi of evenement



Sponsoren zoals u dat wilt!

Uw sponsorwens kunnen wij ook voor u op maat maken. Als u 

een goed idee heeft dan denken wij graag met u mee.

RSV Sperwers maakt bijvoorbeeld ook in overleg met u een 

naturasponsorcontract, zodat u niet sponsort met geld maar 

met middelen met uw eigen kennis en professie.

Wij zijn blij met uw bijdrage, in welke zin dan ook!



Wilt u graag een bijdrage leveren 
aan RSV Sperwers? Neem contact 

met ons op via:

sponsoring@sperwers.nl

Manon de Vos Burchart

Robin van Zeijl

Tot ziens binnenkort!

mailto:sponsoring@sperwers.nl

