
Pagina 1 van  4 
 

Een bloeiende vereniging                                                                         

 

RKEDO is een voetbalvereniging waar sport wordt beoefend door jong en oud en dames en 
heren op zowel prestatief als op recreatief vlak. Met 38 teams is RKEDO één van de grootste 
clubs in de regio. RKEDO is een gezonde club waar de vrijwilligers de basis vormen. Onder 
het motto vele handen maken licht werk is er al heel wat bereikt. Sportpark de Krom, de 
thuishaven van RKEDO, ziet er dan ook piekfijn uit en daar zijn we erg trots op. Niet zelden 
ontvangt RKEDO complimenten over het mooie, goed onderhouden sportpark.  

 

Hoewel prestaties belangrijk zijn worden er bij RKEDO geen spelers betaald voor hun 
verrichtingen op het veld. Wel wordt er bij RKEDO geïnvesteerd in jeugdtrainers. Door de 
jeugdopleiding naar een hoger plan te tillen moet de doorstroom naar het eerste elftal geen 
problemen opleveren en zal RKEDO uiteindelijk de weg ophoog inslaan. 

 

De nostalgische uitstraling van een echte amateurclub wil RKEDO behouden maar dat moet 
dan wel gecombineerd zijn met een professionele organisatie waar het voor iedereen goed 
toeven is. Naast de wedstrijden organiseert RKEDO tal van activiteiten waar velen steeds 
weer van genieten. Het is echt een genot om te zien hoeveel  jongens en meisjes plezier 
beleven aan het voetballen en hoeveel toeschouwers er langs de lijn te vinden zijn. Het is 
eerder regel dan uitzondering dat er duizend mensen per weekend ons sportpark bezoeken.  

 

Als RKEDO ook in de toekomst een gezonde club wil blijven is de steun van sponsoren 
onontbeerlijk,  zeker nu de Gemeente zich steeds meer terugtrekt en de lasten voor de 
voetbalvereniging verhoogt,  zowel geldelijk als dat er meer door zelfwerkzaamheid 
uitgevoerd moet worden.  

 

Wellicht wilt u RKEDO ook steunen door middel van sponsoring. Als u geïnteresseerd bent, 
neem dan contact op met één van onderstaande Sponsorcommissieleden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ted Bakker                   E-mail: tedensylvia@quicknet.nl 

Bert Blank                    E-mail: info@blanksport.nl 

Mike Frerichs                E-mail: info@koggenmakelaars.nl 

Walter van Langen        E-mail: waltervanlangen@hotmail.com 

Nico Wijte                     E-mail:  nico.wijte@arcadis.com 

  

mailto:tedensylvia@quicknet.nl
mailto:info@blanksport.nl
mailto:info@koggenmakelaars.nl
mailto:waltervanlangen@hotmail.com
mailto:nico.wijte@arcadis.com


Pagina 2 van  4 
 

 Hoofdsponsor; 

1. Dit zal met de desbetreffende sponsor worden besproken. 

 

Topsponsor; 

1. U sponsort voor een (totaal)bedrag van minimaal €1000,-  per jaar (d.m.v. shirtreclame, bord en of 

doeksponsoring, TV reclame, vlagsponsoring).   

U heeft recht op gratis vermelding op de website onder kopje Topsponsors; 

U heeft het recht om éénmalig per jaar het complex (velden, kleedruimten en kantine)  te gebruiken voor een 

bedrijfsactiviteit. 

  

 Subsponsor; 

1. U wordt sponsor van een elftal of zevental, u heeft een reclamebord, naamvermelding die meedraait op de 

website en een betaalde advertentie op de website. 

  

 Tenuesponsor; 

1. Elftal 

 Het sponsorbedrag voor een volledig sporttenue  voor een Elftal bedraagt  € 1175,- . Dit bedrag wordt 

verdeeld over een contractduur van vier jaar.  

- 1
ste

  jaar  ca. € 725,- (netto aanschafkosten van 16 tenues, te voldoen aan de kleding leverancier).  

- 2
de

   t/m 4
de

 jaar € 150,- (sponsorbijdrage te voldoen aan RKEDO) 

Vervolgjaren  €150,- per jaar, zolang de tenues nog in goede staat verkeren. 

 

 Het sponsorbedrag voor alleen shirts  voor een Elftal bedraagt  €916,- . Dit bedrag wordt verdeeld over een 

contractduur van vier jaar.  

- 1
ste

  jaar  € 466,- (netto aanschafkosten van 16 tenues, te voldoen aan de kleding leverancier).  

- 2
de

   t/m 4
de

 jaar € 150,00 (sponsorbijdrage te voldoen aan RKEDO) 

Vervolgjaren  €150,00 per jaar, zolang de tenues nog in goede staat verkeren. 
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2. Zevental 

 Het sponsorbedrag voor een volledig sporttenue  voor een Zevental bedraagt  € 775,- . Dit bedrag wordt 

verdeeld over een contractduur van vier jaar.  

- 1
ste

  jaar  € 475,- (netto aanschafkosten van 10 tenues, te voldoen aan de kledingleverancier). 

- 2
de

 t/m 4
de

 jaar  €100,- (sponsorbijdrage te voldoen aan RKEDO) 

Vervolgjaren  €100,-  Euro per jaar, zolang de tenues nog in goede staat verkeren. 

 

 Het sponsorbedrag voor een alleen shirts  voor een Zevental bedraagt  € 565,- . Dit bedrag wordt verdeeld 

over een contractduur van vier jaar.  

- 1
ste

  jaar  €265,- te voldoen aan de kledingleverancier. 

- 2
de

  t/m 4
de

  jaar   €100,-  dit te voldoen aan RKEDO. 

Vervolgjaren  €100,-  Euro per jaar, zolang de tenues nog in goede staat verkeren. 

3. Kabouters 

Dat zal sponsor maatwerk zijn i.v.m. de grootte van de groep kabouters. 

Ook is het mogelijk duo sponsoring te doen, dan zullen de kosten iets hoger liggen, dit i.v.m. met de 

bedrukkingen van de logo's 

  

 Reclameborden/doeken; 

1. Bord om het A-veld 250x80 Kosten €125,- per jaar excl. maak kosten 

2. Bord op tribune A-veld 300x60 Kosten €150,- per jaar excl. maak kosten, vanaf de weg zichtbaar 

3. Bord om het A-veld 250x80 Kosten €150,- per jaar excl. maakkosten, vanaf het hoofdpad zichtbaar. 

4. Doek in de ballenvangers korte zijde A-veld 275x100 Kosten €150,- per jaar excl. maakkosten 

5. Doek in de ballenvanger lange zijde A-veld 500x100 Kosten €350,- per jaar excl. maakkosten 

6. Doek in de ballenvanger lange zijde A-veld 250x100 Kosten €175,-per jaar excl. maakkosten 

7. Bord om het B en C veld 250x80 Kosten € 90,- per jaar excl. maak kosten 

8. Bord/doek achterkant tribune 300x80 Kosten € 90,- per jaar excl. maak kosten  

9. Vlagsponsoring in hoge mast langs lange overzijde A-veld, gratis voor 3 jaar bij aanschaf van de mast; vanaf 

4
de

 jaar €75,- per jaar. Mast wordt eigendom van RKEDO na afloop van het contract. 

In principe wordt er een contract afgesloten voor minimaal drie jaar en na drie jaar wordt het stilzwijgend 

verlengd. Maten zijn in cm. 
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Advertenties website; TV 

1. Weekadvertentie homepage grootte 190 x 270 pixels. Kosten €10,- per week. 

2. Advertentie in de roterende balk onderaan de pagina 190x 270 pixels, €50,- per jaar 

3. Advertenties op TV in de snack-corner,  4000 x per jaar a 5 seconde, €50,- per jaar 

Advertenties moeten zelf worden aangeleverd  als EPS bestand. 

  

 
 Balsponsor;  

1. Heren 1 kosten € 50,- Plus ontvangst voor en in de rust van de wedstrijd in de bestuurskamer. 

vermelding op de website in de week van de wedstrijd. 

2. Overige elftallen Kosten € 50,- 

3. Zeventallen Kosten € 30,- 

  

 Overige mogelijkheden; 

1. Reclamebord in de pannabak. 

2. Sportdag jeugd 

3. 5 tegen 5 toernooi 

4. Naam verbinden aan een kleedkamer 

5. Beachvlaggen 

We hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van onze club. U kunt een steentje bijdragen om de bloeiende 

vereniging die RKEDO is bloeiend te houden. 

Als u iets voelt voor sponsoring, neem dan contact op met één van de leden van de sponsorcommissie. 

 

http://rkedo.nl/zite/component/contact/contact/4-uncategorised/6-sponsorcommissie.html

