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Sponsorbrochure 
 

 

 

  



 

Bepaal uw eigen sponsoropstelling 
 

Bijgesloten de sponsorbrochure van r.k.v.v. JEKA. Een ambitieuze, unieke, innovatieve en 
warme club. Niet voor niks de gezelligste voetbalvereniging van Breda en grootste van West-
Brabant.  
 

Sponsor, dat woord doet er toe, want jouw wensen en verwachtingen van een sponsorschap 
met r.k.v.v. JEKA staan centraal!  
In deze brochure vind je de verschillende mogelijkheden.  
Bij elke activiteit die jij sponsort krijgt jouw bedrijf de exposure die het verdient.  
Sponsoring ‘in natura’ is in overleg met een van onze accountmanagers ook mogelijk.  
 

Handig om te weten hoe de brochure is ingedeeld: 
 

- 1. Bord, vlag- en doeksponsoring  
Voor exposure op en rondom de velden. 
 

- 2. Kledingsponsoring  
Voor exposure op het veld en daarbuiten. Directe link naar het kledingsponsorboek. 
 

- 3. De overige Sponsormogelijkheden  
Geven weer welke overige mogelijkheden er zijn qua sponsoring. 
  

- 4. JEKA Businessclub – Pakketten 

Wat is jouw budget? En wat krijgt je er voor terug? 

Mocht jouw budget €400+ zijn dan word je al lid van de JEKA Businessclub! 
 

- 5. JEKA Businessclub – Activiteiten  
Hier vind je alle activiteiten waar je voor uitgenodigd wordt als lid. 
 

 
Contact  
Ben je geïnteresseerd om onze vereniging te sponsoren en wil je jouw bedrijfsnaam op onze 
schitterende sportaccommodatie laten zien? Stuur dan jouw contactgegevens naar 
onderstaand mailadres en dan nemen we z.s.m. contact op! 
E-mail: sponsorcommissie@rkvvjeka.nl   

2021-2022 

https://website.storage/Data/RKVVJ/RTE/Bestanden/MenuItem/377/Sponsorboek_Jeka.pdf


1. Bord, vlag-  en doeksponsoring 
 
Algemene informatie  
· Afmeting reclameborden 610 x 90 cm, dit zijn 2 naast elkaar geplaatste borden;  
· Afmeting reclamedoek 600 x 100 cm (andere afmetingen in overleg mogelijk);   
· Afmeting vlaggenmast 600 cm lang; 
· Borden hangen in een framesysteem waardoor de reclameborden aaneengesloten blijven 
hangen;  
· Reclameborden en reclamedoeken zijn eigendom van JEKA en worden door JEKA goed 
onderhouden;  
· Reclamedoeken komen 2 meter hoog achter het doelgebied te hangen; 
· Kosten voor borden, vlaggen en doeken zijn exclusief BTW. 
· Opmaakkosten voor de borden en doeken zijn € 150 exclusief BTW.  
 
Kosten  
A - locatie:  
- Hoofdveld, Lange zijden tot 30 meter van de middenlijn; 
- Hoofdveld, Korte zijden volledig 16 meter gebied;  
- Veld 6 en Veld 7 
- Vlaggen en borden duidelijk zichtbaar vanaf de kantine en tribune 
 

2 borden (610cm)  Doek (600cm)   Vlaggenmast (600cm hoog) 
Contract voor 1 jaar:  € 500    n.v.t.    € 500 
Contract voor 2 jaar:  € 900    n.v.t.    € 900   
Contract voor 3 jaar:  € 1.200  € 1.000   € 1.200 
Verlenging per jaar:  € 450   € 350    € 450 
Verlenging voor 3 jaar: € 950   € 700   € 950 
 
B - locatie: - resterende locaties.  

2 borden (610cm)  Doek (600cm) 
Contract voor 1 jaar:  € 450    n.v.t. 
Contract voor 2 jaar:  € 850    n.v.t.  
Contract voor 3 jaar:  € 1.100  € 1.000 
Verlenging per jaar:  € 350    € 350 
Verlenging voor 3 jaar: € 850   € 700 
 
Impressie vlaggenmast     Impressie reclameborden 

       



2. Kledingsponsor 
Wist je dat r.k.v.v. JEKA in een partnership met Voetbalshop.nl een uitgebreid aanbod heeft van 

voetbalkleding? Volledige informatie van alle mogelijkheden vind je in bijgevoegde Kledingbrochure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://website.storage/Data/RKVVJ/RTE/Bestanden/MenuItem/377/Sponsorboek_Jeka.pdf
https://website.storage/Data/RKVVJ/RTE/Bestanden/MenuItem/377/Sponsorboek_Jeka.pdf


3. De overige Sponsormogelijkheden  
 

Naast bord-, vlag- en doeksponsoring en kledingsponsoring zijn er nog tal van mogelijkheden 

om r.k.v.v. JEKA te sponsoren. Alle sponsorbedragen tellen mee voor de pakketwaardering van 

onze business club. 

Onderstaande bedragen zijn ‘vanaf’ prijzen en mogen naar eigen wens worden aangepast.  
 

 Sponsoractiviteit   *Alle prijzen in deze brochure zijn excl. BTW 

- Website banner sponsor   €150    Ja / nee 

- Club van 100     €45    Ja / nee 

- Per keer in de nieuwsbrief (max. 5)  €100 (naam en logo)  Ja / nee 

- JEKA Kampweek    €100    Ja / nee 

- Grote Club Actie Superlot   €150    Ja / nee 

- Eenmalige wedstrijdsponsor JEKA 1  €150    Ja / nee 

- Dug-Outs (excl. bedrukking)   €250    Ja / nee 
 

Extra: 

- Sponsor van de wedstrijdbal   €50    Ja / nee 
o Je krijgt na afloop een gesigneerde Jeka-bal met handtekeningen van alle JEKA 1 spelers 

- Sponsor van de aanvoerdersband  €50    Ja / nee 
o Je krijgt na afloop de gedragen aanvoerdersband met logo van jouw eigen bedrijf uit handen 

van de aanvoerder van JEKA 1 
 

Vind je het erg dat we jou in het seizoen polsen voor sponsormogelijkheden?  Ja / nee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JEKA Businessclub - Pakketten  
 
Een kampioenschap win je door het hele seizoen goed te presteren. Niet alleen in de 
competitie, maar ook zeker in de sponsorrelatie met r.k.v.v. JEKA. Hieronder tref je onze 
pakketten aan. Indien je qua sponsoring minimaal op de vermelde bedragen uitkomt, dan krijg 
je de hieronder vermelde exposure er gratis bij. 
 

 
Verdediger vanaf €400,- p.j. 

- Naam- en logovermelding op de website 
- Lidmaatschap Businessclub met toegang tot alle activiteiten 
- Exposure tijdens de gesponsorde activiteiten 
- Toegang tot de bestuurskamer voor een hapje en een 

drankje bij thuiswedstrijden van JEKA 1 
 

 

 
 

Middenvelder vanaf €1.000,- p.j. 

- Naam- en logovermelding op de website 
- Lidmaatschap Businessclub met toegang tot alle activiteiten 
- Exposure tijdens de gesponsorde activiteiten 
- Toegang tot de bestuurskamer voor een hapje en een 

drankje bij thuiswedstrijden van JEKA 1 
- 1 post op de social media kanalen 
- 1x wedstrijdsponsor JEKA 1 t.w.v €150 

 
 

 
 
 

Aanvaller vanaf €1.500,- p.j. 

- Banner op de website 
- Lidmaatschap Businessclub met toegang tot alle activiteiten 
- Exposure tijdens de gesponsorde activiteiten 
- Toegang tot de bestuurskamer voor een hapje en een 

drankje bij thuiswedstrijden van JEKA 1 
- 2 posts op de social media kanalen of website 
- 2x wedstrijdsponsor JEKA 1 t.w.v €300 

 
 
 
 
 



5. JEKA Businessclub - Activiteiten  
 
Een goede opbouw begint van achteruit. Op deze spelers kun je bouwen. Het zijn de activiteiten 
die de JEKA Businessclub het hele seizoen door organiseert voor haar leden. Leuke en unieke 
activiteiten waarbij je op een informele manier in contact kunt komen met potentiële nieuwe 
klanten en bedrijven die dezelfde passie delen als jij: het rood-wit-blauw van r.k.v.v. JEKA! 
Daarnaast ben je als lid ook iedere thuiswedstrijd JEKA 1 uitgenodigd in de bestuurskamer voor 
een hapje en een drankje. 
 

 
Kick-off 

Deze activiteit is de aftrap van het seizoen. Tijdens de eerste 
competitiewedstrijd zijn alle sponsoren welkom voor een borrel.  
 
Datum: 
Tijd: 
Locatie: Sportaccommodatie ‘Tussen de Leijen’ 

 

 
Ongedwongen netwerken  
Hoe kan het ook anders als club in Breda. In de eerste seizoenshelft ga je 
samen met alle andere JEKA sponsoren naar een ‘Avondje NAC’. We zullen 
vooruit kijken met de hoofdtrainer van het eerste elftal.   
 
Datum: 
Tijd: 
Locatie: Het Rat Verlegh Stadion 

 
Rust 

Samen met de andere sponsoren blikken we halverwege de competitie terug 
op de eerste seizoenshelft. En niet geheel onbelangrijk, we kijken ook vooruit 
naar wat er nog komen gaat. Deze avond vindt plaats bij één van onze 
partners. Dit jaar een bierproeverij bij Café De Beyerd! 
 
Datum: 
Tijd: 
Locatie: Café De Beyerd 

 
Laatste fluitsignaal 
Aan het einde van het seizoen blikken we terug op het seizoen samen met de 
technische staf en alle sponsoren. Ook worden de doelstellingen voor het 
komende jaar gepresenteerd waarbij er genoeg ruimte is voor vragen. 
 
Datum: 
Tijd: 
Locatie: Sportaccommodatie ‘Tussen de Leijen’ 

 

 


