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1. Introductie KVC Oranje 
 
In hartje Kerkrade werd KVC Oranje opgericht. Het was zaterdag 11 maart van het jaar 1911. De 
gemiddelde temperatuur van deze zaterdag in maart is 6 graden en de zon schijnt die dag ongeveer 2 
uurtjes. In hotel Hochstenbach aan de Hoofdstraat zitten in de middaguren enkele mannen bij elkaar en 
het thema is natuurlijk voetbal. Het zijn de heren W. Beugels, W. Bisschof, A. Buck, K. Crombach,  P. 
van Duren, J. Essers, L. Franssen, L. Hochstenbach, H. Hoefnagels, Jongen, P. Kousen, Meijer, J. 
Wierts, Schuumelketel, J. Systermans, P. Straetman, Wallinga en W. Wijnen. Zij zijn, zoals later 
blijkt, de initiatiefnemers van de oprichting van de Kerkraadse Voetbal Club Oranje, toen afgekort 
met de puntjes K.V.C. Oranje. 
 
KVC Oranje is de op één na oudste voetbalvereniging in Kerkrade. In de loop van haar 100-jarig 
bestaan heeft KVC Oranje in nagenoeg alle wijken van Kerkrade gespeeld. Aanvankelijk speelde men 
de wedstrijden op de Holz, maar omstreeks 1920 moest men toevlucht zoeken in Bleijerheide, waar 
men in café Crombach, gelegen aan het Dr. Ackensplein nr. 16, het clublokaal vond.  Ook in de wijk 
Mücherveld heeft men jarenlang gevoetbald. Liefs drie terreinen werden in deze buurt geprepareerd 
omdat KVC Oranje telkens weer voor een ander obstakel moest uitwijken. Uiteindelijk moest men 
weg uit het Mücherveld omdat het bekende miljoenenlijntje vlak vóór de oorlog werd aangelegd.. Na 
het Mücherveld zocht men een vrije plek in het centrum van Kerkrade en men vond deze toen achter 
de villa van wijlen dokter Kreijen. Ook op de terreinen van RKVV Haanrade en V.V. Miranda heeft 
KVC Oranje in het verleden zijn wedstrijden moeten spelen. Voorwaar een zwervende club. 
 
In het jaar 1922 werd de verenigingsnaam K.V.C. Oranje gewijzigd in KVC Kerkrade.  
Deze naam werd in 1937 opnieuw veranderd in F.C.K. (Football Club Kerkrade). Vanaf 1951 
hanteerde men weer de oorspronkelijke naam KVC Oranje. Begin jaren vijftig deed zich de 
gelegenheid voor om op het zogenaamde Prickbos in Bleijerheide de accommodatie over te nemen van 
de voormalige plaatselijke voetbalvereniging R.K. NAC/Achilles. Nou ja, accommodatie? Deze 
bestond niet eens uit een grasveld. Het terrein behoorde toe aan de E.B.H. Eschweiler en de 
toenmalige voorzitter Winand Buck heeft zich destijds zeer verdienstelijk gemaakt door op dit terrein 
graszoden aan te brengen.  
 
Roemruchte tijden volgden op het Prickbos, waar men ongeveer 50 jaar verbleef. De jaren 60 staan in 
de analen als zeer succesvolle jaren met verblijf in de 1ste klasse van het amateurvoetbal. De 
jeugdafdeling van KVC Oranje groeit maar door en in de tachtiger jaren worden de twee speelvelden 
bij het Jongenspensionaat aan de Pannesheiderstraat in Bleijerheide de thuishaven van onze jeugd. 
Menigeen heeft mooie herinneringen aan deze locatie bij wijlen broeder Ignatius.  
 
Voor velen was het een geweldige accommodatie maar de club was nog steeds opgesplitst. Midden 
jaren negentig verkochten de Broeders Franciscanen al hun grond (dus ook de voetbalvelden) aan een 
projectontwikkelaar en opeens had KVC Oranje een groot probleem. Er was eigenlijk maar één optie 
mogelijk: de jeugdafdeling moest terug naar het Prickbos. Hier was echter maar één speelveld (en één 
grindterrein) voorhanden, waarop ongeveer 350 voetballers/voetbalsters dagelijks gingen trainen en 
hun wedstrijden moesten spelen. Een onmogelijke situatie die bijna vijf jaar heeft geduurd, maar 
tevens een opmars betekende van de hele vereniging. Senioren, jeugd en veteranen waren immers voor 
het eerst sinds lange tijd weer bij elkaar en met een vernieuwd bestuur en heel veel inspanning van 
diverse personen, is toen gestreefd om de vereniging – ook op het sportieve vlak – naar een hoger plan 
te tillen, waarbij een eigen accommodatie een ultieme wens was.  
    
In 2001 kreeg KVC Oranje eindelijk voor het eerst in haar 90-jarig bestaan de beschikking over een 
geheel nieuw en volwaardig complex met 2 (Wetra-)voetbalvelden en een oefenhoek. Door de steeds 
aanhoudende ledengroei was ook op het nieuwe sportcomplex de maximale bezettingsgraad snel 
bereikt. De extreme belasting van de velden (zes dagen per week) en de slechte weersomstandigheden 
zijn vaak de oorzaak dat de speelvelden niet te gebruiken zijn. De teleurstelling omdat je niet kunt 
trainen en/of wedstrijd spelen, behoort nu tot het verleden. De gemeente Kerkrade erkende ons 



Sponsorgids KVC Oranje, seizoen 2016-2017, versie Q-1-2017 

3 

probleem en in de laatste maanden van 2011 is ons hoofdveld veranderd in een prachtig kunstgrasveld, 
wat weer een nieuwe dimensie toevoegt aan de rijke historie van onze voetbalclub.  
 
In 100 jaar tijd hebben heel veel mensen zich verbonden gevoeld met de voetbalvereniging  
KVC Oranje en dit is op de dag van vandaag nog zo. Die eenheid maakt ons sterk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2011 vierde onze vereniging een waardig eeuwfeest, met huldiging van jubilarissen en een groots 
weekendfeest in een grote feesttent op het sportcomplex. Met de uitgifte van een jubileumboek werd 
nogmaals onderstreept, wat onze vereniging in de afgelopen periode heeft betekent voor de 
gemeenschap in Kerkrade e.o. 
 
Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaansfeest in 1986 schreef de toenmalige burgemeester Mr. J.G. 
Smeets in de feestgids de zin:  
 
“de sympathie van de gemeenschap Kerkrade heeft u als KVC Oranje altijd gehad en zult u ook 
nooit verliezen!  
 
Dit is KVC Oranje al een eeuw lang: – een fantastische (amateur)voetbalvereniging van en voor heel 
Kerkrade.  
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2. Sportsponsoring 
 
KVC Oranje heeft een groot aantal sponsoren, welke zeer belangrijk zijn voor een 
grote voetbalclub als KVC oranje. De sponsoren zijn te verdelen in verschillende  
categorieën:  
 

1. Totaalpakketten sponsoring per team  
2. Reclamebordsponsor 
3. Wedstrijdbalsponsor 
4. Clubsponsonsor 
5. Materiaalsponsor (Teamsponsor) 

A. Sponsoring kleding 
B. Trainingsbal sponsor 

6. Overige sponsormogelijkheden 
A. Club van 100 
B. Advertentie in het wedstrijdbulletin 
C. Reclame op de beamer in de kantine, op social media en op de website van KVC 

Oranje 
D. Activiteiten / highlights KVC Oranje 
E. Donatie 

 
Sponsorgroep 
Wij als sponsorcommissie zullen u het hele jaar door op de hoogte houden van alle  
activiteiten binnen KVC Oranje. Ook is ons streven om een jaarlijkse sponsorbijeenkomst  
te organiseren. Zo bestaat er dan ook de mogelijkheid om collega sponsoren te ontmoeten. 
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3. De diverse sponsorpakketten 
 
Alle volgend benoemde pakketten en mogelijkheden van sponsoring worden aangegaan voor de duur 
van één voetbalseizoen of langer. Zonder wederopzegging wordt de sponsorovereenkomst na een 
seizoen telkens voor de duur van één seizoen verlengd.  
 
3.1 Totaalpakketten sponsoring per team 
 

A. Verenigingssponsor KVC Oranje 
 
De inhoud van dit contract wordt samen met U als sponsor bepaald. U bepaalt in samenspraak met de 
sponsorcommissie van KVC Oranje welke tegenprestatie U van KVC Oranje verwacht, voor het te 
sponsoren bedrag. Ieder item kan hierbij aan bod komen. 
 
Een indicatie van de kosten wordt door de sponsorcommissie op verzoek graag aangereikt. De kosten 
indicatie is tevens opgenomen in hoofdstuk 4.1 A. 
 

B. Sponsor 1e elftal 
 
U krijgt als sponsor:          

- Shirtreclame voor 1e elftal. 
- Dubbelzijdig reclamebord op het hoofdveld (350x150 cm) op een centrale plaats. 
- Bedrijfslogo inclusief advertorial op de website van KVC Oranje, waarmee maandelijkse 

aanbiedingen op onze website geplaatst kunnen worden. 
- Bedrijfslogo vermeldt bij het logo van KVC Oranje in de e-mails. 
- Uw bedrijf wordt in kleur in A4 formaat vermeld op het sponsorbord in de kantine. 
- Omroepen van uw bedrijfsnaam tijdens de thuiswedstrijden van het 1e elftal. 
- Promotionele uitingen bij bijzondere activiteiten zoals toernooien, festiviteiten, etc. 
- Uitnodiging om aanwezig te zijn tijdens de ontvangst in de bestuurskamer van alle te spelen 

wedstrijden van ons 1e elftal (Thuis- én uitwedstrijden). 
- Twee vrijkaarten voor alle thuiswedstrijden van ons 1e elftal (overige teams zijn gratis te 

bezoeken). 
- Uw reclameboodschap op tv/beamer in kantine tijdens het gehele seizoen.  
- Uw bedrijfslogo op de flyer en posters van alle thuiswedstrijden van ons 1e elftal 
- Bij afsluiting van het contract kunt u van de gelegenheid gebruik maken om op onze website 

(www.kvc-oranje.nl) een korte bedrijfspresentatie te plaatsen. 
- Feest- en netwerkavond van de sponsorcommissie voor alle sponsoren. 
- Gratis lid club van 100 (zie hoofdstuk 3.5 A). 

 
Een indicatie van de kosten wordt door de sponsorcommissie op verzoek graag aangereikt. De kosten 
indicatie is tevens opgenomen in hoofdstuk 4.1 B. 
 

C. Sponsoring overige elftallen 
 

Er zijn diverse mogelijkheden die U krijgt als sponsor van senioren (uitgezonderd 1e elftal) of 
jeugdteams. Onderstaand een aantal mogelijkheden:      

- Kledingreclame voor het elftal/zevental. 
- Materiaalsponsoring. 
- Dubbelzijdig reclamebord op het hoofdveld (350x150 cm) op een centrale plaats. 
- Bedrijfslogo inclusief advertorial op de website van KVC Oranje, waarmee maandelijkse 

aanbiedingen op onze website geplaatst kunnen worden. 
- Bedrijfslogo vermeldt bij het logo van KVC Oranje in de e-mails. 
- Uw reclameboodschap op tv/beamer in kantine tijdens het gehele seizoen.  
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- Bij afsluiting van het contract kunt u van de gelegenheid gebruik maken om op onze website 
(www.kvc-oranje.nl) een korte bedrijfspresentatie te plaatsen. 

- Feest- en netwerkavond van de sponsorcommissie voor alle sponsoren. 
 
Een indicatie van de kosten wordt door de sponsorcommissie op verzoek graag aangereikt. De kosten 
indicatie is tevens opgenomen in hoofdstuk 4.1 C. 
 
3.2 Reclamebordsponsor 
 
KVC Oranje beschikt over genoeg ruimte om minimaal 100 reclameborden rondom het hoofdveld te 
plaatsen. Deze borden zijn van een hoge kwaliteit, zowel het materiaal en de bevestiging. 
 
Het hoofdveld ligt mooi centraal, wat met zich meebrengt dat het reclamebord altijd goed zichtbaar is. 
Het KVC terrein wordt dagelijks bezocht door vele toeschouwers. Adverteren per reclamebord 
betekent daarom vooral gezien worden en erbij horen. 
 

A. Optie 1 
 
In dit pakket bewijst de sponsor niet alleen ons een grote dienst, maar zeker ook zichzelf. Een zeer 
uitgebreid pakket dat uw bedrijfsnaam nog meer bekendheid zal geven. Zowel op het gebied van 
naamsbekendheid als ook wat betreft contacten met collega-bedrijven en relaties zult u en uw bedrijf 
volop aan uw trekken komen. 
 
U krijgt als sponsor:          

- Plaatsing van een full color reclamebord dubbelzijdig beletterd met uw naam en eventueel 
logo 250x65 cm langs het hoofdveld op een centrale plaats. 

- Bedrijfsnaam met logo en link van de sponsor op de website van KVC oranje. 
- Twee vrijkaarten voor alle thuiswedstrijden van ons 1e elftal (overige teams zijn gratis te 

bezoeken). 
- Uw reclameboodschap op tv/beamer in kantine tijdens het gehele seizoen. 
- Uw bedrijf wordt vermeld op het sponsorbord in de kantine. 
- Omroepen van uw bedrijfsnaam voor aanvang van de thuiswedstrijden van het 1e elftal. 
- Bij afsluiting van het contract kunt u van de gelegenheid gebruik maken om op onze website 

(www.kvc-oranje.nl) een korte bedrijfspresentatie te plaatsen 
-  Feest- en netwerkavond van de sponsorcommissie voor alle sponsoren. 

 
Een indicatie van de kosten wordt door de sponsorcommissie op verzoek graag aangereikt. De kosten 
indicatie is tevens opgenomen in hoofdstuk 4.2 A. 
 

B. Optie 2 
 
U krijgt als sponsor:          

- Plaatsing van een full color reclamebord met uw naam en logo 250x65 cm langs het 
hoofdveld. 

- Bedrijfsnaam  met logo en link van de sponsor op de website van KVC Oranje. 
- Twee vrijkaarten voor alle thuiswedstrijden van ons 1e elftal (overige teams zijn gratis te 

bezoeken). 
- Bij afsluiting van het contract kunt u van de gelegenheid gebruik maken om op onze website 

(www.kvc-oranje.nl) een korte bedrijfspresentatie te plaatsen  
- Feest- en netwerkavond van de sponsorcommissie voor alle sponsoren. 

 
Een indicatie van de kosten wordt door de sponsorcommissie op verzoek graag aangereikt. De kosten 
indicatie is tevens opgenomen in hoofdstuk 4.2 B. 
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C. Optie 3 
 
U krijgt als sponsor:          

- Plaatsing van een full color reclamebord dubbelzijdig bedrukt met uw naam en logo 250x65 
cm langs het hoofdveld. 

- Bedrijfsnaam met logo en link van de sponsor op de website van KVC Oranje. 
- Twee vrijkaarten voor alle thuiswedstrijden van ons 1e elftal (overige teams zijn gratis te 

bezoeken). 
- Bij afsluiting van het contract kunt u van de gelegenheid gebruik maken om op onze website 

(www.kvc-oranje.nl) een korte bedrijfspresentatie te plaatsen  
- Feest- en netwerkavond van de sponsorcommissie voor alle sponsoren. 

 
Een indicatie van de kosten wordt door de sponsorcommissie op verzoek graag aangereikt. De kosten 
indicatie is tevens opgenomen in hoofdstuk 4.2 C. 
 
Onderstaande bedrijven zijn op dit moment de reclamebordsponsoren  van KVC Oranje: 

- AA-Drinks       www.aa-drink.com 
- Antea (Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud) nl.anteagroup.com      
- APS groep      www.apsgroep.nl 
- Autobedrijf Pijpers VOF    www.auto-pijpers.nl 
- Autorijschool John Nix     www.johnnix.nl 
- Bergstein BV      www.bergstein.nl 
- Bistro 'Bij Walther'      www.bijwalther.nl  
- Borgans Dakdekkersbedrijf    www.borgans.nl  
- Call Company      www.call-company.nl  
- Caumon Installatiebedrijf VOF    www.caumon.nl 
- Charles Clean       
- Dakdekkersbedrijf Peter Jongen 
- De Vries Brandbeveiliging    www.devriesbrandbeveiliging.nl  
-  Diamond Shisha Lounge Bar     www.facebook.com/best.diamond.      

shisha.lounge   
- Fortune       www.fortune.nl  
- Fysiotherapie Coerver     www.fysiotherapiecoerver.nl 
- Grand cafe Jules     www.grandcafejules.nl  
- Grieks Restaurant Kouros    www.restaurantkouros.nl  
- GT Bouw Service      www.gtbouwservice.nl  
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- Herenkapsalon Pierre Aussems    www.herenkapsalonpierreaussems.nl 
- Heton Accomodatiebeheer    www.heton.nl 
- Ivo’s Sportshop      www.ivossportshop.nl  
- Juliette Cocktails     www.juliette-kerkrade.nl  
- Juristenhuys      www.hetjuristenhuys.nl  
- Kapsalon Maxim Hair 
- Kinder Opvang Kerkrade     www.kinderopvangkerkrade.nl 
- Kruijen & Frissen     www.kruijen-frissen.nl   
- Lampazone      www.lampazone.com  
- Mannenmode Geilenkirchen    www.mmgeilenkirchen.nl 
- Meijs Accountancy en Advies    www.meijsaccountancy.nl 
- Offermans & Snijder verzekeringen BV   www.offermans.com 
- PC Data BV      www.pcdata.nl 
- Plus Kerkrade      www.plus.nl  
- Praktijk voor Orthodontie Kerkrade   www.orthoschobben.nl 
- Richterbouw & RM Inosteel B.V.   www.richterbouw.nl 
- Rohs Dak- en Bouwservice    www.rohsbouw.nl  
- Roumans&Curfs     www.roumanscurfs.nl  
- RÜLAND|CONSULTING / Cloud|Aixpert  www.rulandconsulting.nl 
- S.A.M. Security     www.samsecurity.nl   
- Schambergen Fysiotherapeuten    www.fysioschambergen.nl 
- Susteco       www.susteco.eu  
- S.K. Autocenter Heerlen    www.skautocenter.nl  
- Soccer Arena      soccer-arena.nl    
- Sterk advocaat      www.sterkadvocaat.nl 
- Stichting Onroerend Goed Expl. KVC Oranje 
- Vrumona BV      www.vrumona.nl 

 
3.3 Wedstrijdbalsponsor 
 
Al jaren is het traditie dat wedstrijdballen, die in thuiswedstrijden door het eerste elftal worden 
gebruikt, kunnen worden gesponsord. De donateurs krijgen hiervoor een vermelding in het 
wedstrijdbulletin en op de tv/beamer en worden voor aanvang van de wedstrijd omgeroepen. Het 
sponsoren van een wedstrijdbal kost € 50,-. 
 
Onderstaande bedrijven zijn de wedstrijdbalsponsoren voor het seizoen 2016-2017: 

- Annemie Housen-Donners     Particulier 
- Bemelmans Optiek     www.bemelmansoptiek.com 
- Café De Wieëtsjaf       www.wieetsjaf.nl  
- Cafe A jenne Sjlaagboom      
- Chinees Indich Restaurant "China"   www.china-restaurant.nl     
- D'r Klinge Hap      www.drklingehap.nl     
- Evenementenbureau Eventief    www.wijzijneventief.nl  
- Fijen Beheer Kerkrade     www.facebook.com/Fijen-Beheer- 

Kerkrade-1698357083753074/    
- GT Bouw Service      www.gtbouwservice.nl  
- Hub Jones      Particulier 
- Hub Vanhommerig     Particulier 
- Ivo’s Sportshop      www.ivossportshop.nl  
- Jurre Hendriks & Kevin Starmans   Particulier 
- Klieë Veer      www.klieeveer.nl  
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- Meijs Accountancy & Advies    www.meijsaccountancy.nl  
- Notariskantoor van Thoor – America   www.notarisvanthoor.nl  
- Rohs Dakwerken     www.rohsbouw.nl  
- Tandarts van Dooren     www.praktijkvandooren.nl  
- Wim Schielen      Particulier 
 

3.4 Clubsponsoring 
 
Naast het feit dat wij sowieso alle houders van een reclamebord warm bij u aanbevelen, 
vragen wij bijzondere aandacht voor het volgende: 
 
CLUBSPONSORING betekent dat wij als vereniging KVC Oranje afspraken hebben gemaakt met 
bedrijven, die bij een tegenprestatie door leden van onze vereniging, een extra donatie doen ten 
gunste van KVC Oranje. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
Zijn er problemen met uw verwarming, neemt u contact op met installatiebedrijf Caumon. 
 
U geeft dit bericht tevens door aan de sponsorcommissie van KVC Oranje, via een mail naar 
sponsoren@kvc-oranje.nl. 
 
Onze sponsorcommissie claimt op dat moment, afhankelijk natuurlijk van de grootte van de opdracht 
een sponsorbijdrage bij het bedrijf. 
 
Zo hebben wij thans onderstaande bedrijven die als clubsponsor willen fungeren: 

- A. Ploem & Zoon B.V.     www.aploem.nl  
- ArboPro      www.arbopro.nl  
- Caumon Installatiebedrijf VOF    www.caumon.nl    
- EKB Nederland      www.ekbnederland.nl 
- Fitland       www.fitland.nl/kerkrade  
- Juristenhuys      www.hetjuristenhuys.nl  
- Kruijen & Frissen     www.kruijen-frissen.nl   
- MilAnSa Personeelsdiensten       www.milansapersoneelsdiensten.nl  
- PC Data BV      www.pcdata.nl 
-  Rabobank Parkstad Limburg     www.rabobank.nl/particulieren/      

          lokalebanken/centraalzuidlimburg/  
- Richterbouw & RM Inosteel B.V.   www.richterbouw.nl 
- Rohs Dak- en Bouwservice     www.rohsbouw.nl  

 
Het aantal bedrijven wordt steeds uitgebreid! Dus denkt u, indien mogelijk, bij bepaalde investeringen, 
reparaties, aankopen e.d. steeds aan onze sponsoren en in het bijzonder aan onze clubsponsoren!  
 
Co-sponsors 

- Heineken brouwerijen b.v.    www.heineken.nl 
- Hummel      www.hummelsport.nl  
- Meijs Accountancy en Advies    www.meijsaccountancy.nl 
- Ivo’s Sportshop      www.ivossportshop.nl  
- Vrumona BV      www.vrumona.nl 
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3.5 Teamsponsoren 
 

A. Sponsoring kleding 
 
Ook kleding sponsoren voor (wedstrijd –en warmloopshirts, trainingspakken of tassen) heten wij 
natuurlijk van harte welkom. U betaalt het eerste jaar alleen de kosten voor de aanschaf van de kleding 
c.q. tassen, en eventuele bedrukking. In principe geldt voor kledingsponsoring een duur van twee 
seizoenen. Is het materiaal daarna nog in goede staat dan zal een sponsorbijdrage gevraagd worden. De 
kleding die is gesponsord, wordt eigendom KVC Oranje en blijft in principe bij het oorspronkelijke 
team. Indien een nieuwe sponsor tijdens het 2de lopende seizoen zich voor een bepaald team meldt, kan 
de sponsorcommissie beslissen dat de kleding “doorschuift” naar een ander team. Desgewenst kan ook 
na het eerste gesponsorde seizoen de kleding met een bepaald team mee naar een  
volgend team binnen dezelfde groep, míts dit in overleg gebeurd. Het is niet toegestaan om  
kleding aan te schaffen, buiten de vereniging om, zonder toestemming van 
de sponsorcommissie.  
 
Onderstaande bedrijven zijn de materiaalponsoren van de desbetreffende seniorenteams: 

- Plus Kerkrade    1 + 2  www.plus.nl  
- Restaurant Kouros Kerkrade   1 + 2  www.restaurantkouros.nl  
- Sirtaki Maastricht   1 + 2  www.restaurantsirtakimaastricht.nl  
- Call Company    1 + 2  www.call-company.nl  
- Installatiebedrijf Caumon   1 + 2  www.caumon.nl 
- Fashion Works     1 + 2  www.fashionworks.nl  
- Autorijschool John Nix    4  www.johnnix.nl 
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Onderstaande bedrijven zijn de materiaalponsoren van de desbetreffende jeugdteams:  
- Rob Lanckohr Juwelier   (A1 - O19) www.lanckohr.nl 
- Fysiotherapie Mijnes | Van den Broek (B1 - O17/1) www.fysiomijnes-vandenbroek.nl  
- Susteco     (B1 - O17/1) www.susteco.eu  
- UW ZORG = ONZE ZORG  (B1 - O17/1) www.uwzorg-onzezorg.nl  
- Bouwbedrijf De Locht   (B1 - O17/1) 
- Boekhandel Deurenberg  (B1 – O17/1) www.boekhandeldeurenberg.nl  
- Blitse Kidz    (B1 – O17/1) www.blitsekidz.nl/  
- Ivo’s Sportshop    (B1 - O17/1) www.ivossportshop.nl  
- Autorijschool John Nix    (B2 – O17/2) www.johnnix.nl   
- Fysiotherapie Mijnes | Van den Broek (C1 - O15/1) www.fysiomijnes-vandenbroek.nl  
- Schildersbedrijf Gebrs Maassen  (D1 – O13/1) www.maassenmaatwerk.nl  
- Installatiebedrijf Caumon   (D1 – O13/1) www.caumon.nl 
- Schildersbedrijf Gebrs Maassen  (D2 – O13/2) www.maassenmaatwerk.nl  
- Garage Pijpers v.o.f auto's & motoren (E1 – O11/1) www.auto-pijpers.nl 
- Erptablet     (E2 – O11/2) www.erptablet.com  
- Fun Stock    (E3 – O11/3)  www.funstock.nl 
- Susteco     (E3 - O11/3) www.susteco.eu  
- Wim Schielen    (F1 – O9/1) Particulier 
- Zappa Hairstyling   (F2 – O9/2)  www.zappa-hairstyling.nl  
- Roumans Curfs B.V.   (mini F) www.roumanscurfs.nl  

 
B. Overige sponsoren 

 
- Café Ejen Bouwerwei   (B2 – O17/2) 
- Kapsalon Maxim Hair    (C3 – O15/3) 
- Berner Products   (C3 – O15/3)  www.berner.nl    
- RSM Wehrens Mennen De Vries (C3 – O15/3)  www.rsm-wmv.nl    

 
Een indicatie van de kosten wordt door de sponsorcommissie op verzoek graag aangereikt. De kosten 
indicatie is tevens opgenomen in hoofdstuk 4.3 
 

C. Traininingsbal sponsor 
 
Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om voor een team trainingsballen te sponsoren, deze kosten 
hiervoor variëren tussen de €20,- en €50,- . Dit hangt af van  het team en betreffende categorie. 
 
3.6 Overige sponsormogelijkheden  
 

A. Club van 100 
 
Deze club is een initiatief van de Stichting Onroerend Goed, die ook op deze wijze een  bijdrage levert 
aan KVC Oranje. 
 
U krijgt als sponsor: 

- Uw naam op het sponsorbord in de kantine en tevens gratis entree voor alle thuiswedstrijden. 
- Een uitnodiging voor 2 personen voor de jaarlijkse sponsoravond. 

 
Kosten:  € 50,- per seizoen. 
Contract:  Jaarlijkse verlenging. 
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B. Advertentie in het wedstrijdbulletin 
 
Uw advertentie in kleur in het wedstrijdbulletin tijdens een thuiswedstrijd van het eerste elftal.  
Kosten € 25,-  (A6-formaat) , €50,-  (A5-formaat). 

C. Reclame op de beamer in de kantine, op social media van KVC Oranje en op de website  
 

Onze kantine is voorzien van een tv/beamer. Hierop kunnen wij een reclameboodschap van uw bedrijf 
het gehele jaar door promoten. De kosten voor deze reclame zijn € 125,-  voor een heel seizoen. 
 

D. Activiteiten / highlights KVC Oranje 
 
KVC Oranje organiseert jaarlijks feesten en voetbaltoernooien. Uw bedrijf kan zich profileren door 
zijn/haar logo op te hangen tijdens deze activiteiten.  
 
Het jaarlijks terugkomend KVC Oranje festival: € 100,- voor de duur van 3 dagen in de tent. 
 
Tijdens het voetbaltoernooi van KVC Oranje bestaat er de mogelijkheid om ‘velden’ te sponsoren. 
Tijdens de toernooidag wordt Uw bedrijf, tijdens iedere te spelen wedstrijd om het desbetreffende 
veld, omgeroepen. Tevens draait uw logo de gehele dag op de beamer in de kantine. 
 
Eén veld sponsoren voor één dag:     € 50,- 
Eén vel sponsoren voor het gehele toernooi (drie dagen):  € 100,- 
 

E. Donatie 
 
Ook is het natuurlijk mogelijk om onze club te steunen door middel van een donatie. 
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4. Kostenindicatie 
 
4.1 Sponsoring vereniging 
 
Binnen de voetbalvereniging KVC Oranje zijn er zoals in hoofdstuk drie benoemd, vele 
sponsormogelijkheden. Onderstaand een overzicht qua kosten en de eventuele contractduur.   
 

A. Verenigingssponsor KVC Oranje 
 
Kostenindicatie:   N.o.t.k. 
Contract:    2 seizoenen of meer. 
 

B. Sponsor 1ste elftal 
 
Kostenindicatie:  € 1500,- tot 2000,- per seizoen ( incl. drie trainingspakken voor 

trainer, grensrechter en verzorger). 
Contract:    1 seizoen, voorkeur 2 seizoenen of meer. 
 

C. Sponsoring overige elftallen 
 
Kostenindicatie:  N.o.t.k. (senioren elftallen verschillen t.o.v. jeugdteam) 
Contract:    1 seizoen, voorkeur 2 seizoenen of meer. 
 
4.2 Reclamebord sponsor 
 

A. Optie 1 
 
De sponsorbijdrage  per seizoen aan KVC Oranje bedraagt € 500,-.   
De eenmalige kosten voor aanmaak van een dubbelzijdig beletterd reclamebord zijnde € 160,- excl. 
BTW worden rechtstreeks aan u gefactureerd door de firma die de borden maakt. ** 
 

B. Optie 2 
 
De sponsorbijdrage  per seizoen aan KVC Oranje bedraagt € 150,-.  
De eenmalige kosten voor aanmaak van het enkelzijdig beletterd reclamebord zijnde € 110,- excl. 
BTW worden rechtstreeks aan u gefactureerd door de firma die de borden maakt.** 
 

C. Optie 3 
 
De sponsorbijdrage  per seizoen aan KVC oranje bedraagt € 300,-.  
De eenmalige kosten voor aanmaak van een dubbelzijdig beletterd reclamebord zijnde € 160,- excl. 
BTW worden rechtstreeks aan u gefactureerd door de firma die de borden maakt.** 
 
**KVC Oranje is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of welk ander molest aan uw reclamebord. 
Mocht het bord na verloop van tijd kapot gaan en/of verweren zullen wij u daarvan op de hoogte 
stellen en vervolgens verzoeken om de desbetreffende reclame te laten vernieuwen, dan wel te laten 
repareren (tenslotte is niemand erbij gebaat slechte reclame te maken). 
 
Het logo ten behoeve van een reclame(bord) dient conform genoemde afmetingen per mail via de 
sponsorcommissie en volgens de aanleveringsvoorwaarden in voldoende kwaliteit te worden 
aangeleverd.  
 
 



Sponsorgids KVC Oranje, seizoen 2016-2017, versie Q-1-2017 

14 

Mocht er hulp nodig zijn bij de opzet van dit reclamebord kunnen wij tegen een lichte vergoeding 
betreffend reclamebord door een grafisch ontwerper laten voorbereiden. 
 
Hierbij geldt wel dat het logo dient te worden aangeleverd en wens van opzet zo goed mogelijk 
duidelijk moet zijn. Zo kunnen we ook hierbij voor u betreffende kosten zo laag mogelijk houden. 
 
4.3 Sponsor kleding 
 
U als sponsor heeft de keuze uit (indicatie):  

1a. shirtsponsor (evt. met opdruk***): 15 shirts, senioren/junioren: € 425,- 
1b. shirtsponsor (evt. met opdruk***): 10 shirts, senioren/junioren: € 300,- 

 
2a. shortsponsor (evt. met opdruk***): 15 shorts, senioren/junioren: € 325,- 
2b. shortsponsor (evt. met opdruk***): 10 shorts, senioren/junioren: € 225,- 

 
3a. kousensponsor (evt. met opdruk***): 15 paar, senioren/junioren: € 125,- 
3b. kousensponsor (evt. met opdruk***): 10 paar, senioren/junioren: € 90,- 

 
4a. trainingspakkensponsor (evt. met opdruk***): 15 stuks, senioren/junioren: € 800,- 
4b. trainingspakkensponsor (evt. met opdruk***): 10 stuks, senioren/junioren: € 550,- 
4c. trainingspakkensponsor (evt. met opdruk***): per stuk voor leiders/trainers: € 60,- 

 
5a. tassensponsor (evt. met opdruk***): 20 stuks : € 525,- 
5b. tassensponsor (evt. met opdruk***): 10 stuks : € 275,- 

  
***meerprijs opdruk naam of logo op aanvraag 

 
Nb. de vereniging heeft een lopend contract met Hummel in combinatie met Ivo’s Sportshop te 
Simpelveld. 
 
Indien u geïnteresseerd bent in een van bovenstaande mogelijkheden kunt u geheel vrijblijvend 
telefonisch contact opnemen met Hub Vanhommerig (tel. 045-545 41 80 /  06-53 31 58 85) of per e-
mail naar vanho013@planet.nl of naar sponsoren@kvc-oranje.nl.Wij zijn desgewenst graag 
bereid onze mogelijkheden toe te lichten in een persoonlijk gesprek, en willen u daarvoor graag 
uitnodigen in de bestuurskamer van KVC Oranje. 
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5. Algemene informatie 
 

A. Gegevens KVC Oranje 
 
Adres: Voorterstraat 80 

6462 SX Kerkrade 
 

Postadres secretariaat  Mw. A.M.J.G. Housen-Donners 
    Annastraat 37 
    6462 XW Kerkrade 
 
Telefoonnummer  045 – 545 12 64  
 
Website   www.kvc-oranje.nl 
 

B. Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
 
Voorzitter       Wim Schielen 
Secretaris      Annemie Housen-Donners 
Penningmeester      Hub Vanhommerig 
Ledenadministartie     Jurre Hendriks 
Algemeen bestuurslid     Thorsten Meijs  
Algemeen bestuurslid     Tim van Haandel 
 

C. Sponsorcommissie 
 
De sponsorcommissie bestaat uit de volgende leden: 
 
Hub Vanhommerig  06-53 31 58 85  / 045-545 41 80   
Peter Starmans   06-53 78 64 37   
Peter Hundscheidt  06-36 00 97 20  
Eric te Boekhorst  
 
Emailadres   sponsoren@kvc-oranje.nl  
 
      
      
 
 
 


