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Contactgegevens 
Contact opnemen met de sponsorcommissie kan via ons mailadres sponsor@fcderakt.nl .  
Verder is het natuurlijk altijd mogelijk één van onze commissieleden aan te spreken:  
Willem van den Brand (Voorzitter) 
Jan Verkuijlen 
Koen van Nuland 
Juul van Boxtel  
Paul van den Elzen (Club van 50) 

Wie zijn wij?  
FC de Rakt is ontstaan in buurtschap De Rakt. Officieel 
startte FC de Rakt in 1968, maar Toontje Verkuijlen en 
de zijnen waren al veel eerder aan het voetballen. De 
beginjaren bestonden uit eerst een enkel, en later 2 
teams. Families van den Elzen en van de Berg speelden 
belangrijke rollen in de elftallen die actief waren in de 
R.S.U.-competitie (Recreatie Sport Uden). 
 
Door de jaren heen is de Rakt enorm gegroeid. Het 
karakter is echter gebleven. Ook toen al was FC De Rakt 
meer dan voetbal alleen; Over de uitstapjes van dit 
team naar Antwerpen, Amsterdam, Oostenrijk en 
Engeland wordt door de 'oudjes' nog steeds gesproken. 
 
Een belangrijk punt in de geschiedenis van de Rakt is de overstap naar het voetballen voor de KNVB. 
Het nostalgische complex aan de Rattenbos werd verlaten en een nieuwe vestiging werd gevonden 
aan de Aalstweg op het sportpark Moleneind.  
 
Langzaam kwam binnen de grenzen van het Ujese het besef dat het kleine FC de Rakt aan het groeien 
was. Nieuwe leden meldden zich gestaag aan en ondertussen werden binnen het bestuur plannen 
gemaakt om te starten met de jeugdopleiding en voor uitbreiding van de accommodatie. In 2004 
waren de eerste jeugdteams (F-jes) een feit en startte een halfjaarlijkse pupillencompetitie. De 
jeugdopleiding werd volledig gevuld, en ook het complex werd flink uitgebreid.  
 
De Rakt is uitgegroeid tot een club van meer dan 500 leden waarin het oude karakter nog altijd 
behouden is. ‘Méér dan voetbal alleen’ geldt nog steeds, en voor iedereen! 35+ teams, Dames 
voetballend in rokjes en de walking football spelende ‘Oldstars’: iedereen vindt zijn plek binnen de 
rakt. 
 
Voetbal, betrokkenheid en gezelligheid staat bij onze club centraal. Wij hopen dan ook van harte u als 
sponsor te mogen verwelkomen bij FC de Rakt! 
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Sponsormogelijkheden 
Shirtsponsor 
Als kledingsponsor voorzie jij een team van kleding en eventuele extra materialen. De wedstrijdtenues 
worden bedrukt met het bedrijfslogo, waardoor je als sponsor goed zichtbaar bent op de velden. 
Verder zijn er ook mogelijkheden zoals extra trainingspakken of voetbaltassen.  

Kledingsponsorschap wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar. In het eerste jaar wordt verwacht 
dat de helft van het totaal bestede bedrag wordt betaald. Dit om de risico’s voor zowel de club als de 
sponsor te verminderen. Verder verlopen alle bestellingen betreft kleding volgens de richtlijnen van 
FC de Rakt. Op die manier waarborgen wij de uniformiteit binnen onze leden en kunnen wij de kwaliteit 
garanderen. Hieronder zie je het overzicht van de mogelijkheden tot het sponsoren van kleding voor 
een team. De kosten zijn inclusief een keeperstenue, een materiaaltas voor het team en de 
instelkosten van de drukker.  

Pakket Wedstrijd 
tenues 

Wedstrijd 
tenues + 
voetbaltas 

Wedstrijd 
tenues + 
trainingspak 

Wedstrijd 
tenues + 
voetbaltas + 
trainingspak 

 Pupillen  

 Totaal   €              550,00   €          1.025,00   €          1.250,00   €          1.725,00  
 Jaar 1    €              275,00   €              512,50   €              625,00   €              862,50  
 Jaar 2 t/m 4   €                91,67   €              170,83   €              208,33   €              287,50  

 Junioren  

 Totaal   €              800,00   €          1.550,00   €          1.925,00   €          2.650,00  
 Jaar 1    €              400,00   €              775,00   €              962,50   €          1.325,00  
 Jaar 2 t/m 4   €              133,33   €              258,33   €              320,83   €              441,67  

 Senioren  

 Totaal   €              950,00   €          1.875,00   €          2.350,00   €          3.275,00  
 Jaar 1    €              475,00   €              937,50   €          1.175,00   €          1.637,50  
 Jaar 2 t/m 4   €              158,33   €              312,50   €              391,67   €              545,83  

 

Verder is het mogelijk te kiezen voor een aantal extra’s binnen deze pakketten. De voorgeschreven 
extra’s staan hieronder weergegeven. Bij andere wensen gaat dit altijd eerst in overleg met de 
sponsorcommissie. 

Pakket Rugnummers Sponsorlogo (groot) 
op rug van het shirt 

Sponsorlogo (klein) 
op het broekje 

 Pupillen  

 Totaal   €              100,00   €                75,00   €                75,00  
 Jaar 1    €                50,00   €                37,50   €                37,50  
 Jaar 2 t/m 4   €                16,67   €                12,50   €                12,50  

 Junioren  

 Totaal   €              150,00   €              125,00   €              125,00  
 Jaar 1    €                75,00   €                62,50   €                62,50  
 Jaar 2 t/m 4   €                25,00   €                20,83   €                20,83  

 Senioren  

 Totaal   €              250,00   €              175,00   €              175,00  
 Jaar 1    €              125,00   €                87,50   €                87,50  
 Jaar 2 t/m 4   €                41,67   €                29,17   €                29,17  
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Veldsponsor 
Als veldsponsor ben je zichtbaar op een prachtige locatie aan ons hoofdveld. Het bedrijfslogo wordt 
langs het veld getoond en is dus te zien voor alle spelers en het publiek. Met het vernieuwde sportpark 
komt dit nu nóg beter uit de verf.  

Als veldsponsor kun je een bordsponsor worden van één of meerdere borden. Bordsponsorschap 
wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar. De sponsor is daarbij zelf verantwoordelijk voor het 
laten maken van het bord. Na de contractperiode blijft de sponsor ook eigenaar van het bord. Het 
plaatsen van meerdere borden levert een voordeligere prijs op, als weergegeven in onderstaand 
overzicht.  

Aantal Borden  Prijs per jaar  
1  €       200,00  
2  €       360,00  
3  €       520,00  

>3 In overleg 
 
Prijsindicatie en materiaalvoorschriften van de borden: 

Afmetingen bord (bxhxd): 2500 x 800 x 5 (mm) 
Kostenindicatie: €285,- 

Wij houden onderstaande partijen aanbevolen in het bedrukken van de sponsorborden: 

Naam Tel. Nr. Email 
Dorus van den Elzen 06 532 379 46 dorus2006@hotmail.com 

Spectrum Reclame 0413 275 123 info@spectrumreclame.nl 

DC&D 0413 270 327 info@dcend.nl 

Drukkerij de Rijk 06 417 960 22 info@drukkerijderijk.nl 

 

Verder zijn er mogelijkheden om dug-out sponsor te worden, waarbij uw bedrijfsnaam en logo wordt 
gekoppeld aan een van de dug-outs op het hoofdveld. Neem voor de mogelijkheden contact op met 
de sponsorcommissie.  

Overig 
Jeugdskool 
FC de Rakt is in het seizoen 2015-2016 de FC de Rakt JeugdSkool gestart. Binnen de JeugdSkool 
worden speciaal voor de jeugd initiatieven ontplooid om hun binding met de club te verbreden, 
respect op de agenda te zetten, de kwaliteit van de jeugdopleiding te vergroten en het plezier van de 
jeugd zo groot mogelijk te laten zijn. Sponsoren kunnen zich aan de JeugdSkool verbinden om 
specifiek de jeugd te ondersteunen. De sponsornaam en logo worden dan gekoppeld aan de 
activiteiten van de JeugdSkool. 

Prijs en termijn van de sponsoring zijn in overleg met de sponsorcommissie. 

mailto:dorus2006@hotmail.com
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Club van 50 
De club van 50 is een groep van mensen die de club een warm hart toedraagt en net een extra beetje 
wil toevoegen. Door middel van een jaarlijkse bijdrage van €50,- wordt een gezamenlijke pot 
gemaakt waaruit extra activiteiten en nieuwe ideeen binnen de rakt gefinancierd kunnen worden. Als 
lid van de CV 50 heb je zelf ook inspraak in de besteding van het geld.  

Andere opties 
Heb je zelf een ludieke of vernieuwende manier van sponsoren, laat het ons dan weten! We staan 
altijd open voor nieuwe input en zijn bereid mee te denken en te bewegen met nieuwe ideeën. 

 

Neem voor meer informatie en verder overleg graag contact op met de commissie via 
sponsor@fcderakt.nl. 
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