
SPONSORCONTRACT

RKVV Eindse Boys, gevestigd te Nederweert-Eind en ingeschreven in het handelsregister van de KVK te Roermond onder
nummer 40176041 en hierna te noemen "Eindse Boys"

EN

Naam: Bedrijfsnaam:

Adres: Postcode: Woonplaats:

Tel.nr: E-mail:

hierna te noemen "de sponsor"

verklaren een sponsoring overeenkomst te hebben gesloten met de navolgende bepalingen:

OMVANG SPONSORING:
► Stuks reclamebord. Locatie: €
► Pagina in clubblad "De Groenwitter" €
► Wedstrijdbegunstiger €
► Eenmalige kosten opmaak bord(en) €

Factuur beletteraar
Factuur Eindse Boys

► €
► €
► €

CONTRACTDUUR:
► De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 3 seizoenen ingaande op
► Aan het einde van deze periode zal het contract telkens met 1 jaar worden verlengd, tenzij een bericht

van opzegging schriftelijk, per mail of telefonisch is ontvangen bij de penningmeester van Eindse Boys.

BETALING:
► De sponsor verplicht zich hiermede, binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur, tot betaling van het totaalbedrag

van       € per seizoen voor elk jaar dat de overeenkomst geldt.

OVERIGE BEPALINGEN:
► De sponsor levert de benodigde tekst en logo digitaal aan (in pdf of jpg formaat).
► Naderhand aan te brengen wijzigingen zullen tegen de werkelijke kosten aan de sponsor worden doorbelast.
► Eindse Boys zal de aangeleverde tekst/logo op de daarvoor bestemde objecten plaatsen.
► Eindse Boys zal zorgdragen voor het normale onderhoud van gesponsorde objecten.
► Alle materialen, aangeschaft ten behoeve van de sponsoring, zijn en blijven eigendom van eindse Boys.
► Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Aldus overeengekomen te Nederweert-Eind, d.d. 

Namens sponsor: Namens Eindse Boys:

Naam: Naam:

Handtekening: Handtekening:



SPONSORMOGELIJKHEDEN

RKVV Eindse Boys kent de volgende sponsormogelijkheden: ► Hoofdsponsor
► Hoofdsponsor jeugd
► Hoofdsponsor dames
► Shirtsponsor
► Wedstrijdbegunstiger
► Adverteerder
► Reclamebordsponsor
► Materiaalsponsor
► Vriend van de Club van 50
► Sponsor kleding en tassen

HOOFDSPONSOR

De hoofdsponsor van RKVV Eindse Boys heeft met de bedrijfsnaam cq. logo op het shirt van het 1e en 2e elftal een prachtige
gelegenheid om zijn bedrijfsnaam binnen en buiten de regio kenbaar te maken.

Keuzemogelijkheden tot het vormen van een pakket: ► Shirtreclame 1e en 2e elftal
► Advertentie volle pagina in clublad "De Groenwitter"
► 1x per seizoen wedstrijdbegunstiger
► 3 reclameborden boven tribune
► Bedrijfslogo op warmloop tenues/inloop shirts
► Bedrijfslogo op coachjassen
► Vermelding sponsor bij alle activiteiten
► Logo op website www.eindseboys.nl
► Vermelding screen kantine
► Vermelding briefpapier
► Een uitnodiging voor u en uw partner voor de jaarlijkse 

sponsorbijeenkomst.
► Gratis entree bij alle thuiswedstrijden
► Mogelijkheid tot mouw- en/of broeksponsor

Minimale contractduur is 6 jaar



HOOFDSPONSOR JEUGD

De hoofdsponsor van de jeugdafdeling van RKVV Eindse Boys heeft met de bedrijfsnaam cq. logo op het shirt van alle
jeugdelftallen een prachtige gelegenheid om zijn bedrijfsnaam binnen en buiten de regio kenbaar te maken.

Keuzemogelijkheden tot het vormen van een pakket: ► Shirtreclame alle jeugdelftallen, met uitzondering
van hoogste jeugd jongens team

► Advertentie volle pagina in clublad "De Groenwitter"
► 1x per seizoen wedstrijdbegunstiger
► 1 reclamebord op het hoofdveld
► Vermelding sponsor bij alle jeugd activiteiten
► Logo op website www.eindseboys.nl
► Vermelding screen kantine
► Vermelding briefpapier
► Een uitnodiging voor u en uw partner voor de jaarlijkse 

sponsorbijeenkomst.
► Gratis entree bij alle thuiswedstrijden
► Mogelijkheid tot mouw- en/of broeksponsor

Minimale contractduur is 6 jaar

HOOFDSPONSOR DAMES

De hoofdsponsor van de damesafdeling van RKVV Eindse Boys heeft met de bedrijfsnaam cq. Logo op het shirt van het 1e en 2e
dameselftal een prachtige gelegenheid om zijn bedrijfsnaam binnen en buiten de regio kenbaar te maken.

Keuzemogelijkheden tot het vormen van een pakket: ► Shirtreclame alle dameselftallen
► Advertentie volle pagina in clublad "De Groenwitter"
► 1x per seizoen wedstrijdbegunstiger
► 1 reclamebord op het hoofdveld
► Vermelding sponsor bij alle activiteiten van de dames
► Logo op website www.eindseboys.nl
► Vermelding screen kantine
► Vermelding briefpapier
► Een uitnodiging voor u en uw partner voor de jaarlijkse 

sponsorbijeenkomst.
► Gratis entree bij alle thuiswedstrijden
► Mogelijkheid tot mouw- en/of broeksponsor

Minimale contractduur is 6 jaar



SHIRTSPONSOR

De shirtsponsor van een elftal heeft met de bedrijfsnaam cq. logo op het shirt van een of meerdere elftallen een mooie
gelegenheid om zijn naamsbekendheid te vergroten.

Dit pakket omvat: ► Shirtreclame van een/meerdere seniorenelftallen
niet zijnde de selectie (1e/2e elftal)

► Een uitnodiging voor u en uw partner voor de jaarlijkse 
sponsorbijeenkomst.

► Logo op website www.eindseboys.nl
► Vermelding screen kantine
► Gratis entree bij alle thuiswedstrijden

Minimale contractduur is 6 jaar

WEDSTRIJDBEGUNSTIGER

Tijdens alle thuiswedstrijden van RKVV Eindse Boys bestaat er de mogelijkheid om op te treden als wedstrijdbegunstiger.

Wedstrijdbegunstiger betekent:
► Uw bedrijfsnaam wordt bij aanvang van de wedstrijd middels de geluidsinstallatie omgeroepen.
► Uw bedrijfsnaam wordt verder vermeld in:

► Weekblad van Nederweert
► Screen/TV kantine

ADVERTEERDER

RKVV Eindse Boys biedt de mogelijkheid te adverteren in diverse vormen.

► Zo bestaat er de mogelijkheid te adverteren in ons 4x per jaar verschijnend clubblad "De Groenwitter".
De oplage bedraagt ca. 350 stuks.

► Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via onze website www.eindseboys.nl advertenties te plaatsen en specifieke 
sponsoracties te promoten.

► Eveneens kan er op één van de screens in de kantine geadverteerd worden.

Minimale contractduur is 6 jaar



RECLAMEBORDSPONSOR

Het reclamebordsponsorpakket biedt u reclamefaciliteiten d.m.v. het plaatsen van een fullcolour reclamebord aan het hoofdveld
of tweede veld van RKVV Eindse Boys. Contacten met collega-bedrijven en het bevorderen van uw naamsbekendheid zijn met
dit pakket gegarandeerd.

Dit pakket omvat: ► Een full-colour reclamebord (260 x260 cm) langs het hoofd-
of tweede veld.

► Een uitnodiging voor u en uw partner voor de jaarlijkse 
sponsorbijeenkomst.

► Vermelding screen kantine
► Gratis entree bij alle thuiswedstrijden

Mogelijke lokaties: ► Bord langs het hoofdveld
► Bord langs het tweede veld
► Bord boven het vangnet van het hoofdveld
► Bord boven de tribune bij het hoofdveld
► Bord aan de zuil bij de hoofdingang

Minimale contractduur is 3 jaar, met automatische verlenging van telkens 1 jaar.



MATERIAALSPONSOR

De materiaalkosten voor een goed geoutilleerde voetbalclub zijn zeer fors. Vaak is het voor bedrijven handiger om
materialen tegen kostprijs of om niet aan te leveren dan in middelen te sponsoren. Voor RKVV Eindse Boys zijn materiaal-
sponsoren daarom evenwel zeer belangrijk.

In overleg tussen uw bedrijf en de vereniging kan bekeken worden welke materialen er gesponsord kunnen worden.
De mogelijkheid bestaat dat de verrekening van materiaal in sponsorfaciliteiten gebeurt.

Te denken valt aan: ► ballen
► goaltjes
► hesjes
► kunstmest
► diesel

VRIEND VAN DE CLUB VAN 50

RKVV Eindse Boys heeft naast een groot aantal sponsoren, ook vele supporters die de vereniging op sportief en organisatorisch
vlak willen ondersteunen door middel van een geldelijke bijdrage. Hiervoor kan men "vriend van de club van 50" worden.

Op een representatief bord in ons clublokaal worden de (bedrijfs)namen c.q. logo's van deze supporters vermeld, denk hierbij 
ook aan vriendenclubs of andere verenigingen.

SPONSOR KLEDING- EN TASSEN

Ondernemers hebben de mogelijkheid middels sponsoring van kleding anders dan tenues van een elftal, via opdruk van logo en/of
bedrijfsnaam hun naamsbekendheid te vergroten.

Te denken valt aan: ► Sport tassen
► Coachjassen
► Trainingspakken

Voor elftallen niet zijnde het 1e en 2e senioren elftal.
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