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Sponsorplan  
 
INLEIDING 
De voetbalvereniging rksv Volkel bestaat ruim 75 jaar (opgericht in 1937) en is de grootste 
sportvereniging in Volkel. Inmiddels hebben wij ruim 700 leden, waarvan ca. 220 
jeugdleden. Kenmerkend voor voetbalvereniging Volkel is de grote sportiviteit en 
gezelligheid.  
De vereniging heeft een enorme uitstraling op het gehele dorp en uiteraard in de regio 
waar alle elftallen wekelijks hun  wedstrijden spelen. Voor uw bedrijf een goede reden om 
als ondernemer de vereniging financieel te steunen en daarmee uw eigen naam en/of 
bedrijf bij de mensen bekend te maken en bekend te houden.  
 
Op het gebied van sportsponsoring is de laatste jaren veel veranderd. Voor iedere 
vereniging wordt het ook steeds belangrijker om meer financiële armslag te krijgen. 
Sportsponsoring kan hier aan bijdragen, maar daarvoor wilt u als sponsor ook iets 
terugkrijgen. Terecht., ons sportcomplex is de afgelopen jaren grondig onderhanden 
genomen, zodat het er op dit moment allemaal prima bijstaat. Zo zijn de afgelopen jaren de 
kleedaccommodatie gerenoveerd en uitgebreid, de kantine vergroot, bestuurskamer 
verbouwd, extra veldverlichting aangeschaft en enkele jaren geleden een prachtige tribune 
gebouwd. Er staat nu dan ook een prachtig complex, waar we ontzettend trots op zijn.  
De vele vrijwilligers bij onze vereniging zorgen ervoor dat alles keurig wordt bijgehouden. 
Een presentatie van uw bedrijf zal dan ook zeker niet misstaan op ons sportcomplex.   
 
Als vereniging zijn wij blij met iedere vorm van sponsoring. Daarom ook is ervoor gekozen 
om verschillende sponsormogelijkheden aan te bieden, zodat u voor uw eigen bedrijf kunt 
bepalen welke sponsorvorm bij u past. In de volgende hoofdstukken zal verder worden 
ingegaan op de verschillende mogelijkheden.  
 
SPONSORCOMMISSIE 
Bij rksv Volkel is de sponsorcommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
sponsorbeleid. Deze commissie bestaat uit 4 leden, die u en uw bedrijf van dienst zullen 
zijn. De sponsorcommissie bestaat uit: 

 
Richard van Goor  06-53968852 Acquisitie / Voorzitter 
Frank Meijer   06-46221201 Acquisitie / Opmaak borden 
Vacant    Acquisitie / Materialen 
Vacant    Acquisitie / Contactpers. Media / Administratie 
 
U kunt zich wenden tot bovenstaande personen met alle vragen of mogelijkheden met 
betrekking tot sponsoring bij rksv Volkel.  
Ook kunt u ons mailen via sponsoring@rksv-volkel.nl. 

 
 
 
 
 
 

mailto:sponsoring@rksv-volkel.nl


SPONSOR bij voetbalvereniging rksv VOLKEL 

 
 

 
2 

Sponsoring bij rksv Volkel 
 
De voetbalvereniging rksv Volkel is blij met ieder vorm van financiële ondersteuning aan 
onze club. Daarom is gekozen voor een breed scala aan sponsormogelijkheden waaruit u 
een keuze kunt maken. Hieronder geven wij u een overzicht van de mogelijkheden en de 
jaarlijkse kosten voor deze sponsoring. 

 
U kunt een keuze maken uit de volgende vormen van sponsoring: 

 
1. Begunstiger 
2. Adverteerder 
3. Bordsponsor 
4. Kledingsponsor 
5. Stersponsor 
6. Hoofdsponsor 

 
Hieronder geven wij uitleg over de verschillende manieren van sponsoring bij  
rksv Volkel.  
 
1. Begunstiger 

Ieder persoon of bedrijf die een geste doet naar onze vereniging verdiend 
aandacht. Of u een vrijwillige financiële bijdrage doet of materiaal beschikbaar 
stelt, rksv Volkel staat hier bij stil. Concreet zullen wij van uw bijdrage melding 
maken in onze klupproat. 

 
2. Adverteerder 

Het clubblad heeft een oplage van ca. 475 exemplaren! Uw adverentie komt 
gedurende het seizoen (= ca. 6 uitgaven) in de “Klupproat”. Tevens staat deze 
ook op de site. In het clubblad kunnen advertenties worden gezet van 
verschillend formaat en ook bent u in de gelegenheid deze advertenties door het 
jaar heen af en toe te wijzigen. Wel dient u de advertenties digitaal aan te 
leveren. Hiervoor kunt u mailen naar klupproat@rksv-volkel.nl. De commissie 
van de klupproat beslist over de plaatsing van uw advertentie. De verschillende 
formaten met de daarbij behorende tarieven (per seizoen) zijn: 

 
Formaat:     Tarief: 
1/8 A4  €  50,= 
1/4 A4  €  75,= 
1/2 A4  € 100,= 
1/1 A4  € 150,= 
1/1 A4 binnenzijde omslag  € 225,= 
1/1 A4 buitenzijde omslag  € 275,= 
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3. Bordsponsor 
Bordsponsors zijn een grote groep sponsors binnen onze vereniging. Ook hier is 
een onderscheid in te maken, zoals u hieronder ziet: 
  
Reclamebord langs het hoofdveld 

 Afmeting van het bord is 2,50 x 0,65 meter 

 Materiaal dient van trespa te zijn, min. 6 mm dikte 

 Kosten per jaar/per seizoen zijn € 100,= exclusief opmaak 

 Evt. dubbelzijdige reclame-uiting mag tegen hetzelfde tarief 

 Opmaak mag door sponsor zelf gebeuren 

 Rksv Volkel kan opmaak 1 zijde verzorgen voor ca. € 190,= 

 Meijer total graphics zorgt voor opmaak d.m.v. digitaal printen bord. 

 Onderhoudsploeg zorgt voor plaatsing van het bord 

 Voorkeursrechten qua plaatsing zijn niet mogelijk 

 Contractduur tenminste 3 jaar 
  

Tribunebord 

 Afmeting van de borden zijn ca. (5x) 5 x 1 en (2x) 6 x 1 meter 

 Materiaal dient van trespa te zijn, min. 6 mm dikte 

 Kosten per jaar/per seizoen zijn € 250,= exclusief opmaak 

 Opmaak mag door sponsor zelf gebeuren 

 Rksv Volkel kan opmaak verzorgen voor ca. € 500,= 

 Meijer total graphics zorgt voor opmaak d.m.v. digitaal printen bord. 

 Onderhoudsploeg zorgt voor plaatsing van het bord 

 Voorkeursrechten qua plaatsing zijn niet mogelijk 

 Contractduur tenminste 3 jaar 
   

Ballenvanger 

 Afmeting van de borden zijn (3x) 6 x 1 meter  

 Materiaal dient van trespa te zijn, min. 6 mm dikte 

 Kosten per jaar/per seizoen zijn € 250,= exclusief opmaak 

 Opmaak mag door sponsor zelf gebeuren  

 Rksv Volkel kan opmaak verzorgen voor ca. € 500,= 

 Meijer total graphics zorgt voor opmaak d.m.v. digitaal printen bord. 

 Onderhoudsploeg zorgt voor plaatsing van het bord 

 Voorkeursrechten qua plaatsing zijn niet mogelijk 

 Contractduur tenminste 3 jaar 
  

Scorebord 

 Afmeting van de borden zijn (4x) 2,50 x 0,625  

 Kosten per jaar/per seizoen zijn € 250,= exclusief opmaak 

 Opmaak reclameplaat wordt door rksv Volkel verzorgt 

 Sponsor ontvangt via rksv Volkel offerte voor opmaak 

 Onderhoudsploeg zorgt voor plaatsing van het bord 

 Voorkeursrechten qua plaatsing zijn niet mogelijk 

 Contractduur tenminste 3 jaar 
Alle bordsponsors worden bedankt via een melding in de klupproat! 
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4. Kledingsponsor 
Sporters hebben veel kleding en attributen nodig. Onder deze vorm van 
sponsoring vallen dan ook vele mogelijkheden. Voor het bestellen van onze 
kleding etc. maken wij gebruik van een tweetal leveranciers, te weten Van 
Rijbroek Sport en Mode te Boekel en Promowear te Uden. Hieronder volgt een 
overzicht van mogelijkheden van “kleding”-sponsoring: 
 
Shirtsponsoring 

 Zowel jeugd als senioren voetballen in gesponsorde shirts 

 Er is wel onderscheid tussen 7-tallen en 11-tallen 

 Kosten per seizoen voor een 7-tal bedragen € 100,= 

 Kosten per seizoen voor een 11-tal jeugd bedragen € 150,= 

 Kosten per seizoen voor een 11-tal senioren bedragen € 250,= 

 Shirts bij jeugd worden hele seizoen door één team gedragen 

 Shirts bij senioren, dames en veteranen rouleren per week tussen de 
verschillende elftallen (exclusief Volkel 1) 

 Kosten per seizoen zijn exclusief opmaakkosten 

 Shirts worden besteld bij Van Rijbroek Sport en Mode, Boekel 

 Kosten opmaak 7-tal (11 shirts + keeper) bedragen € 475,= 

 Kosten opmaak 11-tal (15 shirts + keeper) bedragen € 600,= 

 Kosten zijn incl. btw, logo sponsor, logo Volkel en rugnummers 

 Contractduur is tenminste 3 seizoenen 

 Uw sponsoring wordt door rksv Volkel gepubliceerd in onze klupproat 
en Udens Weekblad. Tevens ontvangt u een foto! 

 
Trainingspakken 

 Zowel jeugd als senioren voetballen in gesponsorde pakken 

 Er is wel onderscheid tussen 7-tallen en 11-tallen 

 Kosten per seizoen voor een 7-tal bedragen € 75,= 

 Kosten per seizoen voor een 11-tal jeugd bedragen € 100,= 

 Kosten per seizoen voor een 11-tal senioren bedragen € 150,= 

 Trainingspakken worden hele seizoen door één team gedragen 

 Kosten per seizoen zijn exclusief opmaakkosten 

 Trainingspakken worden besteld bij  Van Rijbroek Sport en Mode, 
Boekel of een leverancier naar keuze. 

 Kosten opmaak incl. btw, logo sponsor, logo Volkel en nummer via 
offerte  

 Contractduur is tenminste 3 seizoenen 

 Uw sponsoring wordt door rksv Volkel gepubliceerd in onze klupproat 
en Udens Weekblad. Tevens ontvangt u een foto! 

 
Coachjassen, tassen, broeken/sokken 

 Alle elftallen kunnen deze “attributen” geschonken krijgen 

 Voor deze schenking betaalt u geen jaarbijdrage 

 Opmaakkosten evt. met logo zijn voor rekening sponsor 

 Geen contractduur, geen verplichtingen vanuit rksv Volkel 

 Van uw schenking wordt melding gemaakt in onze klupproat 
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5. Stersponsor 
 

Nieuw bij rksv Volkel is stersponsoring. Menig bedrijf sponsort reeds 
verschillende zaken bij onze vereniging. Daarom is besloten u een aantal 
mogelijkheden te bieden in een pakketvorm. Door een aantal vormen van 
sponsoring te combineren krijgt u vanuit rksv Volkel een prima pakket 
aangeboden tegen een jaarlijks vast tarief. We  maken hierbij onderscheid 
tussen 1-ster, 2-ster en 3-ster sponsors. Hieronder kunt u bekijken welke pakket 
het beste bij uw bedrijf past: 
 
 
1-ster (*) sponsor 
 

 ½ pagina advertentie in de klupproat 

 Shirtsponsoring, trainingspaksponsoring of bordsponsor  

 Uw bedrijfsnaam en logo op onze site www.rksv-volkel.nl met 
doorlink naar uw eigen site 

 Lidmaatschap op het clubblad “de Klupproat” 

 Twee seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden van Volkel 1 

 Uitnodiging voor twee personen op de jaarlijkse sponsoravond 
 

 Uw kosten bedragen € 500,= per seizoen  

 Contractduur 3 seizoenen 

 Kosten zijn exclusief opmaakkosten voor kleding of bord 
 
 

2-ster (**) sponsor 
 

 1/1 pagina advertentie in de klupproat 

 Shirtsponsoring of trainingspaksponsoring  

 Bordsponsor  

 Duidelijke vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op nieuw 
sponsorbord bij de entree van ons sportcomplex aan Eeuwsels 

 Uw bedrijfsnaam en logo op onze site www.rksv-volkel.nl met 
doorlink naar uw eigen site 

 Lidmaatschap op het clubblad “de Klupproat” 

 Vier seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden van Volkel 1 

 Uitnodiging voor vier personen op de jaarlijkse sponsoravond 
 

 Uw kosten bedragen € 1.000,= per seizoen  

 Contractduur 3 seizoenen 

 Kosten zijn exclusief opmaakkosten voor kleding en bord 
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3-ster (***) sponsor 
 

 1/1 pagina advertentie in de klupproat 

 Hoofdsponsor bij de jeugdafdeling van rksv Volkel 

 Shirtsponsoring of trainingspaksponsoring  

 Bordsponsor  

 Duidelijke vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op nieuw 
sponsorbord bij de entree van ons sportcomplex aan Eeuwsels 

 Uw bedrijfsnaam en logo op onze site www.rksv-volkel.nl 

 Lidmaatschap op het clubblad “de Klupproat” 

 Zes seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden van Volkel 1 

 Uitnodiging voor zes personen op de jaarlijkse sponsoravond 
 

 Uw kosten bedragen € 1.500,= per seizoen  

 Contractduur 3 seizoenen 

 Kosten zijn exclusief opmaakkosten voor kleding en bord 
 
6. Hoofdsponsor 
 

Nieuw bij voetbalvereniging rksv Volkel is de mogelijkheid om hoofdsponsor te 
worden. Het hoofdsponsorschap bij Volkel is de ideale mogelijkheid om uw 
bedrijf duidelijke exclusiviteit te geven met de daarbij behorende uitstraling. 
Voor een hoofdsponsor heeft rksv Volkel het volgende te bieden: 
 

 Exclusiviteit rondom Volkel 1 op het gebied van reclame-uiting op 
shirts, trainingspakken, broeken, tassen etc.  

 Naamsvermelding en logo op flyers rondom thuiswedstrijden van 
Volkel 1 

 1/1 full color pagina advertentie in de klupproat 

 Logovermelding op de kaft van de klupproat 

 Bordsponsor op tribune, ballenvanger of scorebord 

 Duidelijke vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op nieuw 
sponsorbord bij de entree van ons sportcomplex aan Eeuwsels 

 Uw bedrijfsnaam en logo op de homepage van onze site  
www.rksv-volkel.nl met doorlink naar uw eigen site 

 Een sponsorvlag bij entree van ons sportcomplex 

 Lidmaatschap op het clubblad “de Klupproat” 

 Tien seizoenkaarten voor alle thuiswedstrijden van Volkel 1 

 Uitnodiging voor tien personen op de jaarlijkse sponsoravond 

 Uitnodiging voor twee personen op het selectiefeest Volkel 1 

 Uitnodiging voor jubilarissenavond of evt. jaarfeest bij Volkel 
 

Mocht uw bedrijf geïnteresseerd zijn in het hoofdsponsorschap bij rksv Volkel, 
dan komt de sponsorcommissie graag bij u langs. Tijdens een persoonlijk 
onderhoud kunnen wij de voorwaarden van het hoofdsponsorschap met u 
bespreken. 
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AANVULLENDE INFORMATIE 
 

 Alle gesponsorde borden, kleding etc. worden eigendom van de vereniging    
rksv Volkel 

 Rksv Volkel accepteert enkel sponsoren die een correcte bonafide  onderneming 
vormen  

 Rksv Volkel accepteert enkel reclame-uitingen die niet in strijd zijn met goede 
zeden en gewoonten, passen in de sfeer van onze vereniging en bijdragen in een 
positief imago, maar ook geen bezwaren opleveren vanuit enige 
overheidsinstantie. 

 De sponsor betaalt de opmaak- en materiaalkosten voor kleding,  
borden etc.  

 Opmaak van borden dan wel kleding wordt rechtstreeks door leverancier aan 
sponsor gefactureerd. 

 Beschadigingen aan borden, kleding etc. door normaal gebruik of overmacht zijn 
voor rekening van de sponsor en zijn niet inbegrepen bij jaarlijkse 
sponsorbijdragen.  

 Bewuste beschadigingen veroorzaakt door leden van rksv Volkel aan borden dan 
wel kleding zijn voor rekening van de voetbalvereniging 

 Contracten hebben een looptijd van 3 jaar 

 Uitzonderingen op de sponsorvormen dan wel contractduur zijn enkel met 
goedkeuring van de sponsorcommissie en het dagelijks bestuur mogelijk 

 De sponsorcommissie neemt tijdig voor afloop van het contract met de sponsor 
contact op om over verlenging en voorwaarden te praten 

 Contracten komen per direct te vervallen bij faillissement van de sponsor 

 Contracten kunnen worden beëindigd door de vereniging indien de sponsor 
nalatig blijft in de betaling van de sponsorvergoeding 

 Aanpassing van de sponsorbedragen is aan het algemeen bestuur van de 
voetbalvereniging. Communicatie van eventuele aanpassingen gebeurt richting 
sponsors en zal tijdens de algemene ledenvergadering ook richting de leden 
gecommuniceerd worden. 

 De sponsorcommissie beslist in overleg met het dagelijks bestuur in alle gevallen 
bij onduidelijkheden. 

TOT SLOT 
 

De sponsorcommissie hoopt uw bedrijf met dit sponsorplan van dienst te kunnen zijn. 
Natuurlijk zijn wij sterk afhankelijk van uw bereidheid en betrokkenheid bij 
voetbalvereniging Volkel. Onze club kan iedere financiële steun goed gebruiken om 
gedurende het hele jaar ruim 600 leden te laten genieten van een prachtige hobby. Uw 
financiële bijdrage zal dan ook zeker goed besteed worden en daarvoor biedt  
rksv Volkel u verschillende mogelijkheden om ook uw bedrijf te presenteren op ons 
sportcomplex, aan onze leden, aan alle bezoekers van ons sportpark, maar natuurlijk ook in 
de gehele regio waar al onze jeugd en seniorenelftallen actief zijn. 
 
Wij hopen u dan ook spoedig te kunnen begroeten als sponsor bij  
rksv Volkel. De sponsorcommissie kan u prima informeren over de mogelijkheden.  


