
  



Bij Sportclub’25 doet iedereen mee, voetbal is voor iedereen 

 

De voetbalvereniging RKVV Sportclub’25 werd op 1 april 1925 opgericht met als doel het 

beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Door de 

jaren heen zijn dan ook tal van takken van de voetbalsport beoefend. Zo kent de vereniging 

vandaag de dag nog een uitgebreide seniorenselectie, waarbij het 1e team uitkomt in de 

2e klasse G en daarmee de toonaangevende vereniging op het hoogste niveau in de regio 

heuvelland is. Daarnaast is er ook nog een ruim aanbod aan recreantenteams en de 

veteranencompetitie. Het spreekt voor zich dat Sportclub’25 een groot promotor is van 

jeugdvoetbal in alle leeftijdscategorieën. Sinds enkele jaren loopt Sportclub’25 voorop op 

het gebied van de promotie van G-voetbal in de regio. Sportclub’25 is de enige vereniging 

in het heuvelland die voetbal voor deze doelgroep faciliteert.  

 

Als vereniging hebben we een maatschappelijke functie. “Jeweun Sjportkloeb”, dat is de 

slogan die bij Sportclub’25 past. Het typeert de kenmerken van onze vereniging: 

Sportclub’25 is een voetbalclub waar iedereen welkom is, die vriendschap hoog in het 

vaandel heeft staan en waar alle onderdelen van de voetbalsport beoefend kunnen worden. 

Als bruisende en maatschappelijke vereniging willen wij het hoge niveau van ons eerste 

elftal en het G-voetbal in de komende jaren graag blijven faciliteren en waar mogelijk 

stappen maken om de faciliteiten te verbeteren.  

 

Sponsoring: 

Uiteraard zijn we voor het welslagen van deze doelstellingen mede afhankelijk van 

bijdragen van sponsoren. Wij beseffen zeer goed dat het samenstellen van sponsoring op 

zeer persoonlijke basis gebeurt. Net zoals elke voetballer als individu wordt benaderd met 

zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen is het mogelijk om een op uw wensen 

afgestemd sponsorpakket samen te stellen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als wij u 

als sponsor mogen begroeten. 

 

Alleen samen kunnen we er een maatschappelijke en vooruitstrevende vereniging van 

maken! 

  



 

Wat levert sponsoring bij Sportclub’25 u op? 

• Versterking van uw imago door maatschappelijke betrokkenheid; 

• Extra naamsbekendheid tijdens en rondom wedstrijden, waarbij we een groot aantal 

bezoekers en media (o.a. krant en fotografen) hopen te begroeten; 

• Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van voetbal voor mensen met 

een beperking. Voetbal is voor iedereen. 

 

Omschrijving pakketten Hoofdsponsor Subsponsor Promoteam Bordsponsor 

Logo op ons briefpapier X    

Logo op materiaal en kleding X    

Naamsvermelding raamaffiches X X   

Vermelding op standenbord in clubhuis X X   

Vermelding op videowand in clubhuis X X X  

Deelname aan eventuele 

sponsorbijeenkomst(en) 
X X X  

Reclamebord langs hoofdveld X X X X 

Vermelding op onze website X X X X 

Gratis toegang tot alle activiteiten van 

onze vereniging 
X X X X 

Pakketprijs per jaar In overleg € 500,- € 250,- € 100,-* 
*Plus eenmalige aanmaak- en plaatsingskosten van € 135,- exclusief btw 

 

Mocht u besluiten om Sportclub’25 te ondersteunen, dan verheugen wij ons in elk geval 

op uw bijdrage. 

 

Tot slot... 

Wij hopen dat wij u een overzicht hebben kunnen geven van de mogelijkheden die wij u 

bij Sportclub’25 kunnen bieden bij minimaal een 3-jarige overeenkomst. Heeft u zelf 

originele of alternatieve ideeën over specifieke sponsoring die meer bij uw bedrijf passen, 

dan staan wij uiteraard open voor uw inbreng. Heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend 

contact met ons op. De contactgegevens staan hieronder vermeld. U kunt ook het 

bijgevoegde antwoordblad invullen en naar ons terugsturen.  

 

Sponsoring, T.a.v.: Ritch te Kampe, Seringenstraat 12, 6351 CC Bocholtz                                    

Email: ritchkampete@hotmail.com  

Tel: 06-52115667 

  



Antwoordblad 

 

Sponsormogelijkheden Prijs per jaar Uw keuze 

Hoofdsponsor In overleg  

Subsponsor € 500,-  

Promoteam € 250,-  

Bordsponsor € 100,-  

 

 

     Wij hebben een alternatief idee of wensen nog een toelichting! 

 Neem a.u.b. contact met ons op (a.u.b. aankruisen indien van toepassing) 

 

Naam Bedrijf:      --------------------------------------------- 

Contactpersoon:     --------------------------------------------- 

Adres:       --------------------------------------------- 

Postcode en woonplaats:    --------------------------------------------- 

Telefoonnummer:     --------------------------------------------- 

E-mail:      --------------------------------------------- 

Datum:      --------------------------------------------- 

Betaalwijze:             Contant aan contactpersoon  

           Overboeking via bank 

       

Handtekening sponsor:    ------------------------------------- 

 


