
Sponsorbrochure
Businessclub Platinum v.a. € 2000,-
• Speciaal voor u op maat gemaakt.

Businessclub Gold v.a. € 1000,-
• Boarding langs het hoofdveld 

aan de lange zijde, 300*75cm
• Doek langs het kunstgrasveld, 500*60cm
• Lidmaatschap Businessclub 

voor 2 personen
• Uitnodiging voor de diverse 

netwerk-borrels en thema-avonden
• Banner op de website van Groen-Wit 

met een link naar uw eigen website
• Naamsvermelding in de kantine

Businessclub Silver v.a. € 500,-
• Doek langs het kunstgrasveld, 500*60cm
• Lidmaatschap Businessclub 

voor 1 persoon
• Uitnodiging voor de diverse 

netwerk-borrels en thema-avonden
• Banner op de website van Groen-Wit 

met een link naar uw eigen website
• Naamsvermelding in de kantine

Businessclub Bronze € 250,- 
per persoon (lidmaatschap)
• Lidmaatschap Businessclub 

voor 1 persoon
• Uitnodiging voor de diverse 

netwerk-borrels en thema-avonden

Deze sponsorovereenkomst gaat u aan 
voor een periode van 3 jaar.
Alle aanmaakkosten voor boarding, doeken 
of frames zijn voor rekening van de sponsor.

Boarding / Doek Sponsor
• Boarding (300*75cm) langs het hoofdveld 

aan de lange zijde tegenover de kantine, 
enkelzijdig bedrukt € 350,-

• Boarding (300*75cm) langs het hoofdveld 
aan de korte zijde, 
enkelzijdig bedrukt € 225,-

• Boarding (300*75cm) langs het hoofdveld, 
dubbelzijdig bedrukt € 300,-

• Doek (500*60cm) langs het kunstgrasveld, 
enkelzijdig bedrukt € 250,- 

Als boarding sponsor krijgt u tevens een 
banner op de website van Groen-Wit met 
een link naar uw eigen website.
Deze sponsorovereenkomst gaat u aan 
voor een periode van 3 jaar.
Alle aanmaakkosten voor boarding, doeken 
of frames zijn voor rekening van de sponsor.

Tenue/kleding sponsor- 
elftal sponsor
Het door u gesponsorde team speelt 
3 jaar in de gesponsorde wedstrijdkleding.
De kleding wordt voorzien van uw bedrijfs-
naam en/of logo volgens de richtlijnen van 
de KNVB
• Seniorenelftal, wedstrijdtenue € 950,-*
• Jeugdelftallen JO9 t/m JO19,

wedstrijdtenue € 750,-*
• Jeugdelftallen JO7 t/m JO8,

wedstrijdtenue € 500 ,-*

Mocht U interesse hebben mail dan naar 
sponsorcommissie@rksvgroenwit.nl

*  Genoemde bedragen zijn eenmalig en gelden 
ook voor de sponsoring van trainingspakken.

* Genoemde bedragen zijn exclusief aanschaf van  
  de kleding.



BELANGEN R.K.S.V. GROEN WIT
HET HAAGSE SPORTPARK

Wie is er niet groot geworden en wie 
speelde er niet? Ik noem maar meteen 
de meest beroemde zoon van het park, 
Kees Rijvers, die is uitgegroeid tot één 
van de meest aimabele bondscoaches 
die Nederland ooit heeft gekend. Terecht 
de trots van ’t Aogje! En denk ook aan 
Leo Canjels, Frans Vermeulen en Woutje 
Wagtmans. Groen-Wit bracht niet alleen 
grote zonen voort, het is en blijft evenzeer 
een echte volksclub in de goede zin van 
het woord.
Bron: Giftem Kèès, voorwoord door Peter 
van der Velden, burgemeester van Breda

Groen-Wit is opgericht op 1 april 1932 
en daarmee een van de oudste en meest 
historische amateurclubs van Breda. 
Het Haagse Sportpark, inmiddels 
gelegen midden in een woonwijk, 
herbergt een bijzondere historie. Om en 
nabij het Groen-Wit terrein heeft zich 
enorm veel geschiedenis afgespeeld. Tal 
van taferelen hebben zich voorgedaan rond 
die plek in het dorp in Breda. In de tweede 
wereldoorlog lagen er schuilkelders. 

De ‘dijkjes’ die er liggen langs het 
hoofdveld zijn overblijfselen uit de tijd dat 
N.A.C. er speelde. Het zijn de ontmantelde 
staantribunes. 
Dwight Eisenhower, de latere president 
van Amerika, schudde er in 1944 na de 
bevrijding van Princenhage de handen van 
generaal Maczek en andere Poolse en 
Canadese bevrijders.
Bron: Giftem Kèès, Rinie Maas

Gedurende haar bestaan is Groen-Wit een 
club geworden van hechte mensen, van 
vrienden en van tolerantie. 

Bijna een eeuw na de oprichting houdt dit 
gedachtengoed nog steeds stand en wordt 
de club geleid door een mix van allerlei 
culturen en enthousiaste vrijwilligers. 
De club is niet alleen financieel gezond 
maar heeft ook gezonde ambities. 
Een plek waar iedereen welkom is, waar 
je vrienden voor het leven hebt en waar 
iedereen de kans krijgt met plezier en 
respect te sporten.
In het beleidsplan van Groen-Wit zijn 
enkele kernwaardes geformuleerd die 
passen bij Groen-Wit en de visie die 
het nastreeft.
Het doel van R.K.S.V. Groen-Wit is haar 
leden met veel plezier de sport voetbal te 
laten beoefenen, zowel op recreatief als 
op prestatief niveau. De doelstellingen van 
Groen-Wit zijn zowel voetbaltechnisch als 
maatschappelijk. R.K.S.V. Groen-Wit wil zich 
in Princenhage opstellen als “buurthuis van 
de toekomst”. Men wil nadrukkelijk een 
wijkfunctie nastreven. 

VOETBALTECHNISCHE SUB-DOELSTELLINGEN

• Respect en sportiviteit zowel buiten 
als binnen het veld

• Iedereen is volwaardig lid en hierin 
wordt geen onderscheid gemaakt

• Er wordt een voetballeerproces voor 
kinderen nagestreefd vanaf de jongste 
jeugd

• Voetbal als recreatiesport maar met een 
optimale ontwikkeling als voetballer

• De kwaliteit van trainingen, 
begeleiding, scheidsrechters en 
organisatie waarborgen

• Selectie senioren 3e klas zondag en 
selectie elftallen jeugd in de 1e klassen 
zaterdag

BUSINESSCLUB

MAATSCHAPPELIJK BELANG

• Laagdrempelig voor de wijk 
door middel van lage contributie en ter 
beschikking stellen van (gesponsorde) 
aankleding. Voor iedereen, ongeacht 
geloofsovertuiging en maatschappelijke 
afkomst

• Creëren van een veilige omgeving 
waarbij sporten ervoor zorgt dat 
kinderen van straat af zijn. 
Sportcomplex (kunstgras) staat altijd 
ter  beschikking voor buurtjeugd

• Ruimte scheppen en promoten van 
meisjesvoetbal

• Buurthuis van de toekomst, 
sportcomplex en vereniging openstellen 
voor de maatschappij voor activiteiten 
buiten het voetbal om

• Buitenschoolse opvang voor 
schoolgaande kinderen

• Ruimte creëren voor niet competitie 
gebonden voetbal voor doelgroep 30+, 
zowel mannen als vrouwen

• Biljart en kaartmiddagen en avonden 
voor senioren

• Faciliteren van wijk gebonden 
thema-avonden/middagen

• Groen-Wit heeft een commissie 
sportiviteit en respect die zich richt op 
het uitdragen van normen en waarden. 
Ook buiten het voetbalveld

• Samenwerken met scholen en 
gemeentelijke instellingen op gebied 
van sportiviteit en respect

• Groen-Wit wil een voorbeeldfunctie 
invullen binnen Breda en omgeving

SPONSOREN
        
Om dit alles te bereiken kunnen wij niet 
zonder de steun van onze vrijwilligers en 
sponsoren. Er zijn verschillende manieren 
om Groen-Wit te ondersteunen. 
Een selectie van de sponsormogelijkheden 
staat in deze brochure weergeven. 
Andere opties zijn uiteraard altijd 
bespreekbaar. 

Groen-Wit betrekt haar sponsoren en 
vrijwilligers graag bij de club en gaat 
daarover dan ook graag met u in gesprek.

De Businessclub stelt zich als doel om de komende jaren als een groene (rode) draad door 
R.K.S.V. Groen-Wit te lopen. Met een gezonde en energieke Businessclub boeien en binden 
we niet alleen de leden maar ook onze relaties en bedrijven. Hierdoor realiseren we een 
gestructureerde groei die past bij de ambities van R.K.S.V. Groen-Wit.
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