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VOORWOORD
Geachte lezer,
wij danken u hartelijk voor uw belangstelling in R.K.V.V. Grenswachters.
In deze sponsorbrochure geven wij weer welke sponsormogelijkheden u heeft binnen onze
bloeiende voetbalvereniging. U zult zien dat al die mogelijkheden toegesneden zijn op de
wensen en behoeften van potentiële sponsoren. Wij bieden u een vereniging die uw naam,
product of dienst op een nette en sportieve manier uitdraagt.
De doelstelling van R.K.V.V. Grenswachters is om met de hoogste seniorenteams en de
selectieteams van de jeugdafdeling op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. Continue
doorstroming vanuit de eigen jeugd naar de senioren is van groot belang.
De jeugdselecties krijgen daarom de hiervoor noodzakelijke aandacht.
Verder wil de vereniging iedere voetballer de mogelijkheid bieden op zijn of haar niveau te
spelen en wil ze de daarbij behorende training en begeleiding bieden. Het streven is gericht op
een gezonde balans tussen recreatief en prestatief voetbal. Hierbij staan plezier, normen en
waarden voorop. De vereniging neemt een belangrijke plaats in
binnen de gemeenschap van de gemeente Woensdrecht. Een goede jeugdopleiding,
gecombineerd met de maatschappelijke binding zorgt voor een fors aantal nieuwe jeugdleden.
Het recreatievoetbal en het prestatievoetbal kunnen zich zonder de steun van sponsoren niet
verder ontwikkelen. Graag zou ik u willen vragen om deze brochure eens rustig door te lezen.
Wellicht ziet u interessante mogelijkheden voor uw organisatie.
Met sportieve groet,
Daniel Janssens,
Voorzitter

Geschiedenis R.K.V.V. Grenswachters
Gedurende de eerste wereldoorlog was het Marijntje Wijnings die het idee had om een een voetbalclubje
op te richten, om de jeugd wat meer om handen te geven. Samen met veel enthousiaste mensen werd
een klein clubje opgericht, bestaande uit 2 elftallen, genaamd “Hollandia”. Echter met het vertrek van
Wijnings in 1919 hield het kleine clubje ook op met bestaan.
Het was Alexander (Sander) Hoedenvangers die met een aantal leeftijdsgenoten regelde dat zij verder
konden voetballen op een heideveld, wat nu tegenwoordig de Moriaansdreef en Biezendreef zijn.
Contributie circa 2 cent per week. Mede door de belangstelling van wat ouderen werd de eerste officiële
vergadering op 20 december 1921 gehouden, waarbij een bestuur werd gevormd en de verenigingsnaam;
Sparta werd gekozen. Deze naam kwam voort uit het feit dat de eerste clubkleding geschonken werden
door rijwielhandelaar Thor Luyckx. Het waren eigenlijk wielertruien met lange mouwen, groen van kleur
met in het midden een rode verticale streep, met de naam; Sparta.
Aan het avontuur kwam een einde door de mobilisatie in 1939 en de oorlog 1940-1945.
Na de oorlog keerde Sparta terug naar de Nederlandse Voetbal Bond, waarbij ook gekeken werd naar
een andere naam voor de Putse Club. Putte was door de eeuwen heen een vooruit geschoven pion op
een internationaal schaakbord en als taak had als grenswachter te dienen voor het Markiezaat Bergen op
Zoom. Met die strijdachtige gedachte was de verenigingsnaam Grenswachters geboren.
sponsoren. Wij bieden u een vereniging die uw naam, product of dienst op een nette en sportieve
manier uitdraagt.
De doelstelling van v.v. Kogelvangers is om met de hoogste seniorenteams en de selectieteams
van de jeugdafdeling op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. Continue doorstroming
vanuit de eigen jeugd naar de senioren is van groot belang. De jeugdselecties krijgen daarom de
hiervoor noodzakelijke aandacht.
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WAAROM sponsoring?
ONZE VISIE OP
SPONSORING.
Onze visie op sponsoren is dat wij
het
niet vanzelfsprekend vinden dat een
sponsor ons gewoon financieel, via
goederen of op andere manieren
steunt.

COMMUNICATIEF BEREIK
U kunt als sponsor van R.K.V.V. Grenswachters uitstekend de inwoners
van Woensdrecht en ver daarbuiten bereiken. Hoewel de grootste
doelgroep de leden uit de gemeente Woensdrecht zijn, zijn er rondom
Putte voldoende en veel verschillende andere doelgroepen te bereiken.
Competitief gezien spelen de verschillende elftallen in een wijde regio.
Dit gebied beslaat geheel West-Brabant, alsmede een deel van Zeeland.
Wij zullen voor een sponsor zoveel mogelijk proberen om op een leuke
en sportieve manier in contact te komen met desbetreffende doelgroep.
De belangrijkste communicatiemiddelen naar onze achterban zijn de
reclameborden langs het hoofdveld, onze goedlopende en bijgewerkte
website en weekblad ‘de Zuidwestkrant. Dit lokale weekblad wordt door
90% van de Woensdrechtse bevolking gelezen. Dit percentage is uniek te
noemen.
U kunt R.K.V.V. Grenswachters binnen uw organisatie ook
echt laten leven. Het is goed voor uw imago, u toont goodwill door de
sportbevordering en socialisatie van onder andere de jeugd te steunen.
Maar u kunt ook uw personeel, klanten of andere betrokkenen bij uw
organisatie betrekken R.K.V.V. Grenswachters door middel van
bijvoorbeeld een wedstrijd bijwonen. Zo laat u zien dat u een sportieve
organisatie heeft, die het belangrijk vindt om
een gezonde uitstraling te hebben.

U kunt ervan uitgaan dat wij uw
steun en uw naam op een
maatschappelijk verantwoorde
manier zullen uitbrengen met maar
één doel: het creëren van een
stevige en onmisbare positie binnen
de Putse samenleving.
Wij willen dat er voor zowel de
sponsor als voor ons sprake is van
een win-win situatie. Ook zeer
belangrijk is het idee dat de
sponsor op deze wijze een goed
doel steunt, namelijk de
ontwikkeling van de sportieve en de
sociale vaardigheden van de jeugd
in Putte

Al onze sponsors genieten promotie
op onze facebookpagina:
Sponsors van Grenswachters

zichtbaar zijn. Deze noemen wij de indirecte voordelen van sponsoring.
wat weer gunstige gevolgen kan hebben voor de

INDIRECTE VOORDELEN VAN SPONSORING

Er zijn een aantal voordelen voor de sponsor die op het eerste gezicht
minder zichtbaar zijn. Deze noemen wij de indirecte voordelen van
sponsoring.
Wij hebben veel exposure bij de regionale media en deze is ook vaak
aanwezig bij de club. Er bestaat dus ook de mogelijkheid dat de sponsor
in beeld komt en bekend wordt als sponsor van R.K.V.V. Grenswachters
bij een groter publiek dan alleen de direct betrokkenen.
Een sponsor kan door betrokkenheid bij R.K.V.V. Grenswachters
geassocieerd worden met leefbaarheid wat weer gunstige gevolgen kan
hebben voor de naamsbekendheid en het imago van de sponsor. U krijgt
dus een sportief imago. Dit kan bereikt worden door zowel het
waarnemen van samenwerking met R.K.V.V. Grenswachters, als door de
zichtbaarheid van de naam van de sponsor bij allerlei activiteiten rondom
R.K.V.V. Grenswachters en ook het gebruik van het R.K.V.V.
Grenswachters logo in eigen reclame uitingen van de sponsor.
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SPONSOR
MOGELIJKHEDEN:
- Hoofdsponsoring
- Sub sponsoring
- Bordsponsoring
- Kledingsponsor
- Wedstrijdbal
- Websitesponsor
- Club van 100
- Vlaggen
- enz.
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DE MOGELIJKHEDEN
- Naamsvermelding op de wedstrijdshirts van het eerste elftalmebord in de kantine bij standenbord

Hoofdsponsoring
R.K.V.V. Grenswachters
sponsorbijeenkomst
Het accent bij deze overeenkomst ligt op exclusiviteit.
- Omroepen van bedrijfsnaam bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal
Vanuit de bijzondere positionering als de (één van de)
-

belangrijkste sponsor(en) zal de nadruk gelegd worden
op een continue reclame voor uw bedrijf op onze
accommodatie en onze website of facebookpagina.
Het promoten van uw bedrijf moet op een manier
gebeuren
waarbij voor zowel het bedrijf als onze leden
toegevoegde
waarde ontstaat. De kosten vroor dit pakket zijn in
samenspraak met de sponsorcommissie.

INHOUD PAKKET HOOFDSPONSOR
Bedrijfsvlag bij iedere wedstrijd eerste- elftal
Naamsvermelding op de wedstrijdshirts van het eerste
- Exclusiviteit van branche en exclusieve levering van producten ( indien van toepassing)
elftalmet uw persoonlijk aanspreekpunt
- Twee maal per jaar een evaluatiegesprek
- Dankwoord met foto in weekblad ‘de- Ster’
Sponsoruiting op de hoofdpagina van onze website
- Bedrijfsvlag bij iedere wedstrijddag (zelf aanleveren)
- Reclame
in van
descorebord
kantine op standenbord
- Sponsorboodschap bij iedere wedstrijddag
op lichtkrant

- Reclamebord bij hoofdingang
- Bekendheid van bedrijfsnaam via facebook.
- Dankwoord met foto in weekblad ‘De zuidwestkrant’
- Bedrijfsvlag bij iedere wedstrijddag (zelf aanleveren)
waarde ontstaat. De kosten voor dit pakket zijn in samenspraak
met de sponsorcommissie.

VANAF
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MEER MOGELIJKHEDEN
op een
prominente plek in onze kantine.

SUBSPONSORING
CLUB
VAN 50 SPONSORING

BORDSPONSOR

Het accent bij deze overeenkomst ligt op
continue reclame voor uw bedrijf op onze
accommodatie en onze website en facebook pagina.
Het promoten van uw bedrijf moet op een manier gebeuren
waarbij voor zowel het bedrijf als onze leden
toegevoegde waarde ontstaat. U bepaald uw bijdrage in
overleg met de sponsorcommissie.
Het sponsorpakket bestaat uit de volgende opties:
- Sponsoruiting op een prominente plaats op onze website
- Reclamebord aan hoofdveld (excl. aanmaakkosten €140,-)
ste
- Omroepen van bedrijfsnaam bij thuiswedstrijden 1 elftal.
- Reclame in kantine op standenbord
- Dankwoord met foto in weekblad ‘de Zuidwestkrant

Uiteraard is er de mogelijkheid om alleen een
bord te sponsoren. Het bord zal te zien zijn aan het
hoofdveld en wordt voor u opgehangen. Het eerste
jaar betaalt u de aanmaakkosten van het bord en
de bedrukking.
Dit komt gemiddeld uit op € 140,-. In overleg met
de sponsorcommissie wordt de ‘opmaak’ van het
bord bepaald. Zo kunnen wij zo goed mogelijk
inspringen op de wensen van onze sponsors.
Naast de aanschaf in het eerste jaar betaalt u €
150,- per jaar, in totaal zullen de kosten van
het eerste jaar dus € 290,- zijn.
(contract voor 3 jaar
€ 50 korting
Dus € 540,- incl. bord)

WEDSTRIJDBAL

Vlaggen

U heeft de mogelijkheid als sponsor om een wedstrijdbal te
sponsoren voor ons eerste elftal. Uw naam zal op de site van
R.K.V.V. Grenswachters prijken, en er zal voor aanvang van
de wedstrijd bekendheid gemaakt worden dat u sponsor van
de wedstrijdbal bent. Tevens krijgt u een
vermelding op onze facebookpagina.
Kosten voor de wedstrijdbal
bedragen €50,- per
. wedstrijd.
Dit komt gemiddeld uit op € 100,-. In overleg met de
sponsorcommissie wordt de ‘opmaak’ van het bord
bepaald. Zo kunnen wij zo goed mogelijk inspringen op de
wensen van onze sponsors. Na de aanschaf in het eerste
jaar betaalt u € 100,- per jaar, in totaal zullen de kosten van
het eerste jaar dus € 200,- zijn.

Kledingsponsor
WEDSTRIJDBALSPONSORING

Tijdens wedstrijddagen is er de mogelijkheid om
uw zelf aangeleverde vlag te tonen aan het
aanwezige plubiek. De vlag zal ’s ochtends
gehesen worden en na de laatste wedstrijd weer
netjes worden opgeborgen. De vlag blijft uw
eigendom. De kosten voor één
vlag zijn per seizoen €150,-.
Het aanleveren van
meerdere vlaggen
behoort uiteraard tot
de mogelijkheden.

CLUB VAN 100

U heeft de mogelijkheid als sponsor om een wedstrijdbal te
R.K.V.V. Grenswachters biedt op het gebied van
Wilt u R.K.V.V. Grenswachters alleen financieel
sponsoren voor ons eerste elftal. Uw naam zal op de site van v.v. Kogelvangers
kledingsponsoring verschillende mogelijkheden.
ondersteunen dan is hier natuurlijk ook een
prijken, en er zal voor aanvang van de wedstrijd worden
Vanwege de uniformiteit en uitstraling van de club laten
omgeroepen dat u sponsor van de wedstrijdbal bent. Tevens krijgt u een mogelijkheid voor. U kunt dat lid worden van de
wij alle teams in dezelfde, herkenbare groen-gele
vermelding in het programmaboekje en ook zal u naam in weekblad ‘de ‘Club van 100’. Bij betaling van
tenues spelen. Om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen
Ster’ vermeld worden. Kosten voor de wedstrijdbal bedragen €50,- per 35 euro zal uw (bedrijfs)naam
zijn onze sponsorovereenkomsten gebaseerd op
prijken op een prominente
wedstrijd.
een termijn van minimaal drie jaar. R.K.V.V
plaats in de kantine.
€ Grenswachters
50,schaft tenues aan van een
goede kwaliteit en krijgt deze in eigendom.
De kosten kunnen verschillen per team.
(pupillen, jeugd, dames en senioren)
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FORMULIER
Persoonlijke gegevens

Sponsorpakket

…….
60
35
150
150

Betalingsgegevens (Indien van Toepassing)

Ondertekening
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