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INLEIDING

Onze vereniging

RKHBS is een bloeiende vereniging gelegen aan de Zandweg
in Heerlen, die inmiddels meer dan 100 jaar bestaat. Met
verschillende senioren elftallen waaronder dameselftallen, een veteranenelftal en meerdere jeugdelftallen bij de
voetbalafdeling én een steeds groter wordende afdeling
jeux de boulle, is RKHBS één van de grotere verenigingen in
Zuid-Limburg.

• Een goed gestructureerde voetbalclub met aandacht voor
voetbal en ontspanning;
• Een bloeiende en groeiende jeugdafdeling;
• Bij zowel de jeugd als de senioren een groeiende meisjes/
dames afdeling;
• Op alle aandachtsgebieden goed functionerende
commissies;
• Een goede technische structuur;
• Een modern, goed geoutilleerd sportpark;
• Een degelijke basis in de ‘dorpsgemeenschap’ Heerlerbaan;
• Een goede naam tot ver buiten de Heerlerbaan;
• Trefwoorden: respect, aandacht, betrouwbaarheid en
transparantie;
• Vele mogelijkheden om de publiciteit te zoeken.

RKHBS heeft de beschikking over twee volledige kunstgrasvelden én 6 jeux de boulle banen en heeft sinds de zomer van
2008 haar nieuwe accommodatie op Sportpark Imstenrade
betrokken.
Het eerste elftal van RKHBS speelt op een aardig niveau
binnen de KNVB in het district Zuid II. De shirtkleuren van onze
vereniging zijn rood/wit shirt met witte broek en rode sokken.
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Sponsoring
bij RKHBS

Voetbalvereniging RKHBS kiest er voor om met enkele
HOOFD-sponsoren samen te werken, waarvan de naam
exclusief tot uiting komt op de shirts van het eerste herenteam en jeugdafdeling van RKHBS of één van de andere
teams van RKHBS en tevens genoemd zal worden bij verdere
communicaties rondom activiteiten van het betreffende team.
Daarnaast kunnen sponsoren ervoor kiezen om als
STER-sponsor, als TOP-sponsor of via een andere vorm van
sponsoring aan RKHBS verbonden te worden. Bij dit laatste
kan gedacht worden aan:
• reclamebordsponsoring;
• websponsoren;
• deelname aan de club van honderd;
• sponsoring van de wedstrijdbal;
• het sponsoren van speciale jaarlijks terugkerende
activiteiten;
• shirtsponsoring;
• sponsoren van bijvoorbeeld trainingspakken en/of sporttassen met reclameopdruk voor een specifiek elftal.
Al deze varianten worden verder in deze sponsorgids
beschreven. Het beleid is om samen te werken op basis van
‘partnership’ om daarmee de doelstelling van sponsoring te
bereiken: “voor wat hoort wat”! Sponsorcontracten worden in
beginsel voor een periode van minimaal vier jaar aangegaan
en deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.
Verder streeft RKHBS ernaar om voor alle sponsoren een bijeenkomst of activiteit te organiseren waar - naast een gezellige
sfeer - business-to-business activiteiten centraal staan.

Sportbeoefening heeft een grote maatschappelijke functie.
Zeker in een tijd van individualisering en vervaging van normen
en waarden vervult sport een belangrijke educatieve rol,
namelijk leren winnen en verliezen en in teamverband
opereren binnen de kaders en regels. In dat opzicht vervult
sport een belangrijk deel van de vorming, in het bijzonder
bij de jeugd. De maatschappij heeft daar baat bij en daarom
mag dit ook gezien worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle geledingen binnen die maatschappij.
In de sportwereld - zowel bij amateurs als profs - is sponsoring door het bedrijfsleven niet meer weg te denken. Het
beoefenen van sport op een bepaald niveau is kostbaar en
nauwelijks meer uit de reguliere verenigingsinkomsten
op te brengen, met name doordat de overheid zich steeds
meer terugtrekt uit subsidieland.
Met behulp van sponsoring kan een voetbalvereniging
als RKHBS haar aanbod op een kwalitatief hoger niveau
brengen en houden. Deze sponsoring biedt de sponsor een
uitstekende gelegenheid om reclame te maken voor het
bedrijf. Per jaar bezoeken meer dan 6.000 gasten van buiten
Heerlerbaan ons moderne sportpark. Daarnaast zijn onze
leden en hun familieleden meerdere keren per week actief
op de velden. De naam van het bedrijf wordt hierdoor regelmatig gelezen, genoemd en gezien door de bezoekers aan
het sportcomplex, maar ook op de website en via Facebook.
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Sponsoring
op maat

• Vermelding van uw bedrijfsnaam / logo op alle RKHBS
correspondentie (behalve het standaard briefpapier);
• Deelname voor twee personen aan sponsorbijeenkomst/		
activiteit;
• Reclamebord op speciale aantrekkelijke locatie (inclusief 		
aanmaakkosten);
• Vermelding van de bedrijfsnaam op het Sponsorbord op
een sticker (2360x2610 mm) nabij de ingang van het
complex;
• Vrije entree voor twee personen bij iedere thuiswedstrijd 		
van het eerste elftal;
• Toegang tot de bestuurskamer tijdens de rust van de
wedstrijden van het eerste elftal voor het rustig genieten 		
van een gratis kopje koffie;
• Omroepen van de sponsoren via de geluidsinstallatie op
het sportpark voor aanvang van een wedstrijd van het
eerste elftal.

Elke (potentiële) sponsor heeft zijn eigen specifieke jaarlijkse sponsorbudget. Om hierop in te spelen biedt RKHBS
diverse pakketten en mogelijkheden tot sponsoring aan die
variëren in vorm en hoogte van het sponsorbedrag. Dit deel
van de sponsorgids geeft u een beschrijving van de verschillende
opties die u als sponsor of potentiële sponsor heeft. Hierdoor
krijgt u een beeld van wat de voetbalvereniging RKHBS u als
tegenprestatie biedt.
1. HOOFD-sponsor
RKHBS heeft er voor gekozen met meerdere HOOFD-sponsoren samen te werken. Met elke HOOFD-sponsor worden
individuele afspraken gemaakt. Het aangeboden pakket
bestaat/kan bestaan uit de volgende componenten:
• Vermelding van de bedrijfsnaam / logo op de voorkant
of achterkant van de shirts van het eerste of een ander 		
elftal van RKHBS;
• Vermelding van bedrijfsnaam / logo op website (caroussel)
van RKHBS met de aanduiding ‘HOOFD-sponsor’ en met
link naar de eigen website van de sponsor;
• Naamsvermelding op het beeldscherm in de kantine
tijdens en rondom wedstrijden van het eerste elftal (cyclus
van namen / logo’s van HOOFD-sponsoren);
• Vermelding van bedrijfsnaam / logo op raam bestuurskamer
65 mm hoog en duidelijk zichtbaar vanuit de kantine;

De kosten voor de HOOFD-sponsoring van het eerste elftal
tezamen met het bovengenoemde reclamepakket bedraagt
€ 3.000,- per jaar. In nader overleg kan dit pakket, tegen meerprijs, verder worden uitgebreid, waarbij een koppeling van de
verenigingsnaam met de sponsornaam, een vergroting van
het aantal reclameborden en een uitbreiding van de andere
reclame-uitingen tot de mogelijkheden behoren.
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2. STER-sponsor

De kosten voor dit pakket bedragen € 1.250,- per jaar. In nader
overleg kan dit pakket, tegen meerprijs, verder worden
uitgebreid.

Bij RKHBS kan er ook gekozen worden voor het STER-sponsor
pakket. Dit pakket bestaat/kan bestaan uit de volgende
componenten:
• Vermelding van de bedrijfsnaam / logo op de achterkant
of mouwen van de shirts van één van de lagere senioren-		
elftallen, dameselftal of het veteranenteam;
• Vermelding van de bedrijfsnaam/logo op de achterkant of
mouwen van één van de jeugdelftallen;
• Vermelding van bedrijfsnaam / logo op website (caroussel)
van RKHBS met de aanduiding ‘STER-sponsor’ en met link
naar de eigen website van de sponsor;
• Vermelding van bedrijfsnaam / logo op raam bestuurskamer
55 mm hoog en duidelijk zichtbaar vanuit de kantine;
• Naamsvermelding op het beeldscherm in de kantine
tijdens en rondom wedstrijden van het eerste elftal
(cyclus van namen/logo’s van STER-sponsoren);
• Vermelding van uw bedrijfsnaam / logo op alle RKHBS
correspondentie (behalve het standaard briefpapier);
• Deelname voor twee personen aan sponsorbijeenkomst/		
activiteit;
• Reclamebord (exclusief aanmaakkosten);
• Vermelding van de bedrijfsnaam op het Sponsorbord dmv
een sticker (1185x300 mm) nabij de ingang van het complex;
• Vrije entree voor twee personen bij ieder thuiswedstrijd 		
van het eerste elftal;
• Toegang tot de bestuurskamer tijdens de rust van de 		
wedstrijden van het eerste elftal voor het rustig genieten 		
van een gratis kopje koffie.
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3. TOP-Sponsor

4. Overige sponsorcontract mogelijkheden

Naast de eerder genoemde pakketten wordt ook het
TOP-sponsor pakket aangeboden. Dit pakket bestaat/kan
bestaan uit de volgende componenten:

Shirtsponsoring
Sinds het najaar van 2012 heeft RKHBS een kledingcontract
gesloten met MijnSportkleding.nl in combinatie met Jako
sportkleding. Deze samenwerking biedt de club de gelegen
heid om via een uniek procedé shirts te laten maken waarop
verschillende sponsoruitingen mogelijk zijn. Een sponsor kan
er bijvoorbeeld voor kiezen zijn naam en logo op de voorkant, achterkant of mouwen van een bepaald team te laten
drukken. Het bedrag wat de sponsor hiervoor betaalt, zorgt
ervoor dat de shirts voor dat betreffende team gefinancierd
kunnen worden.

• Vermelding van de bedrijfsnaam / logo op de mouwen van
de shirts van één van de lagere seniorenelftallen, van een
dames- of jeugdelfta of van het veteranenteam;
• Vermelding van bedrijfsnaam / logo op website van RKHBS
(onder link ‘overige sponsoren’) met de aanduiding ‘TOP
sponsor’ en met link naar de eigen website van de sponsor;
• Vermelding van bedrijfsnaam / logo op raam bestuurskamer
45 mm hoog en duidelijk zichtbaar vanuit de kantine;
• Naamsvermelding op het beeldscherm in de kantine
tijdens en rondom wedstrijden van het eerste elftal
(cyclus van namen/logo’s van TOP sponsoren);
• Deelname voor twee personen aan sponsorbijeenkomst/		
activiteit;
• Reclamebord (exclusief aanmaakkosten);
• Vermelding van de bedrijfsnaam op het Sponsorbord op
een sticker (775x300 mm)nabij de ingang van het complex;
• Vrije entree voor twee personen bij ieder thuiswedstrijd 		
van het eerste elftal;
• Toegang tot de bestuurskamer tijdens de rust van de
wedstrijden van het eerste elftal voor het rustig genieten 		
van een gratis kopje koffie.
De kosten voor dit pakket bedragen € 500,- per jaar. In nader
overleg kan dit pakket, tegen meerprijs, verder worden
uitgebreid.
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Reclamebord

Onderstaand een overzicht van de kosten van deze vorm
van sponsoring:
• Logo op één mouw			
• Logo op de achterkant
van een jeugdshirt
o JO-9 en JO-11				
o JO-13 en JO-15			
o JO-17 en JO-19			
• Logo op de achterkant 			
van een seniorenshirt			
• Logo op de voorkant van jeugdshirts
o JO-9 en JO-11				
o JO-13 en JO-15
o JO-17 en JO-19
• Logo op de voorkant 			
van een seniorenshirt

Het hoofdveld van RKHBS wordt omringd door ruim 60
reclameborden van een hoge kwaliteit wat betreft materiaal
en belettering. Door middel van een reclamebord kunnen
wij de naam en het logo van uw firma onder de aandacht
brengen van de bezoekers van sportpark Imstenrade.

€ 50,- per jaar
€ 150,- per jaar
€ 200,- per jaar
€ 250,- per jaar
€ 250,- per jaar

Om enige uniformiteit in de verschillende soorten borden te
brengen, zijn de afmetingen van ons standaard reclamebord
vastgesteld op 290 bij 64 cm.

in onderling 		
overleg

De kosten voor het maken van reclame via een reclamebord
bedragen € 100,- per jaar. De productiekosten van het reclamebord (€ 147,50 excl. BTW) betaalt u zelf waarbij u dan ook
eigenaar blijft van uw reclamebord. Mocht er sprake zijn van
een in de loop der jaren ondeugdelijk bord, waardoor dit bord
niet meer representatief is, heeft RKHBS een signalerende
functie en brengt de sponsor hiervan op de hoogte. De kosten
van vernieuwing / reparatie zijn voor de sponsor.

€ 750,- per jaar
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Club van 100

Wedstrijdbal

Club

De Club van 100 is een
groep van enthousiaste
van
leden en niet-leden die
RKHBS een warm hart
toedragen. Het initiatief hiertoe is een aantal jaren geleden
genomen, waarbij het streven was om 100 deelnemers te
vinden, die een jaarlijkse bijdrage leveren. Op dit moment
zijn meer dan 75 deelnemers geregistreerd. In het belang
van onze vereniging willen wij dit aantal natuurlijk graag
verder uitbreiden. Zowel privé personen als bedrijven kunnen
lid worden van de Club van 100.

Voor iedere thuiswedstrijd (reguliere competitie en bekerwedstrijden) van één van de elftallen van RKHBS bestaat er
de mogelijkheid de wedstrijdbal te sponsoren.
Uw naam wordt vermeld op een goed zichtbaar bord in de
kantine van RKHBS op de dag van de wedstrijd. Betreft het
een wedstrijd van het eerste elftal dan wordt uw (bedrijfs)
naam ook omgeroepen via de geluidsinstallatie op ons
sportpark voor aanvang van de wedstrijd.
Daarnaast wordt uw (bedrijfs)naam genoemd bij de aankondiging van de wedstrijd op de website van RKHBS, onder
vermelding van het feit dat u de wedstrijdbalsponsor voor
deze wedstrijd bent.
De kosten van deze wedstrijdbalsponsoring bedragen € 35,-.

De namen van de leden van de Club van 100 worden vermeld
(zover gewenst) op de website van de vereniging en op één
van de ramen in de kantine.
De oorspronkelijke bijdrage aan de Club van 100 was 100
gulden, welk bedrag bij het vervangen van de gulden door
de euro is gewijzigd naar € 50,- per jaar.
Websponsoren
Logovermelding in de kleine caroussel op de website van
RKHBS met een link gekoppeld naar uw eigen website. Dit
kost € 150,- per jaar.
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Vermelding op beeldscherm in kantine
Het is ook mogelijk uw logo en/of bedrijfsnaam op te laten
nemen in de carrousel die op het beeldscherm in de kantine
wordt vertoond tijdens jeugd- en seniorwedstrijden. De kosten
van deze vorm van sponsoring bedragen 35 euro per jaar.
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Activiteiten
Naast de tot nu toe beschreven vormen van sponsoring is
het ook mogelijk een jaarlijks terugkerende speciale activiteit
te sponsoren. Hierbij kunt u denken aan:
• Dropping voor jong en oud;
• Kienavond voor de E en F jeugd;
• Sinterklaas activiteit voor de jeugd;
• Paasactiviteit voor de jeugd;
• Balvaardigheidsdag voor de jeugd;
• Seizoensafsluiting RKHBS senioren;
• Ontspanningsavond van seniorenteams;
• Sponsor van de dag.
De hoogte van de sponsorkosten zullen in nader overleg
vastgesteld worden, waarbij sponsoring in de vorm van
natura uiteraard ook tot de mogelijkheden behoort.
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Materialensponsoring
Verder biedt RKHBS de mogelijkheid individuele elftallen
te ondersteunen door het sponsoren van ballen, tassen,
trainingspakken, inloopshirts, broekjes, sokken etc., wel of
niet met gewenste opdruk.
De spullen die voor de teams worden aangeschaft, dienen
uit de RKHBS clublijn van JAKO gekozen te worden om eenheid
in de aankleding van de RKHBS elftallen te bewaren. Een
indicatie van de prijzen (zonder of met opdruk) van deze
kledinglijn zijn te vinden in de webshop van RKHBS, te
bereiken via onze website of via www.mijnsportkleding.nl/
rkhbs.
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Sympathisanten

5. Tot slot

Naast het duidelijk omlijnde sponseren
van de voetbalclub RKHBS, heeft u ook
de mogelijkheid toe te treden tot de
sympathisanten van RKHBS. De sympathisanten van RKHBS is een groep
leden en niet-leden die RKHBS een
warm hart toedragen, en dit tot uiting
brengen in een jaarlijkse donatie aan
RKHBS, waarbij het bedrag individueel
door de betreffende sympathisant
gekozen wordt. RKHBS levert geen
tegenprestatie voor deze zeer welkome
donaties.

We hopen u een beeld te hebben
geschetst van de mogelijkheden met
betrekking tot sponsoring van RKHBS.
Mocht u geïnteresseerd zijn in sponsoring van onze club, dan maken wij
graag op korte termijn een afspraak
met u om alle mogelijkheden rustig te
bespreken en zo het maximale rendement voor u te behalen.
U kunt ons bereiken via pr@rkhbs.nl.
Meer info over RKHBS: www.rkhbs.nl.
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