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Geachte lezer,

Hierbij treft u informatie aan over diverse sponsormogelijkheden binnen voetbal- en handbalvereniging R.K.S.V De Tukkers. 
Mogen wij vijf minuten van uw kostbare tijd in beslag nemen om deze folder door te nemen en te ontdekken wat wij u als 
(mogelijke) sponsor te bieden hebben.

Alvast bedankt voor uw tijd en aandacht!

Algemeen

In 1932 werd R.K.S.V. De Tukkers opgericht door een actieve groep voetballende jongeren. Na ruim 75 jaar is de 
vereniging uitgegroeid tot de grootste sportvereniging van Albergen. De vereniging kent naast een voetbalafdeling ook 
een bloeiende handbalafdeling. Als grootste sportvereniging vervullen wij een belangrijke sociaal maatschappelijke 
taak binnen de Albergse gemeenschap. Saamhorigheid en respect hebben wij hoog in het vaandel staan. Dat willen 
we uitdragen naar de samenleving. Dat we daar in slagen blijkt uit het grote aantal leden maar ook zeker door de vele 
mensen en instanties die de Tukkers een warm hart toedragen.

In deze brochure treft u de diverse mogelijkheden aan voor sponsoring van R.K.S.V. De Tukkers. Elke steun, in welke 
vorm dan ook, wordt door ons bijzonder gewaardeerd. Wij hopen op continuering van uw steun aan onze vereniging of 
u als nieuwe sponsor te mogen verwelkomen. Welke vorm van sponsoring u ook kiest u mag van ons verwachten dat wij 
uw bedrijf zo goed en effectief mogelijk onder de aandacht brengen. U kunt er op rekenen dat we er alles aan doen een 
professionele partner op sportgebied te zijn! 
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Bedrijfsnaam op de shirts van het eerste team van de voetbalafdeling evenals op de 
trainingspakken, sporttassen, inloopshirts, reserveshirts en winterjassen
Reclamebord op het hoofdveld op een prominente plek (A-reclamebord)
Bord bij de ingang van het hoofdveld 
Vlag in vlaggenmast
Hoofdsponsor vermelding in het clubblad
Logo op het briefpapier/interne correspondentie van R.K.S.V. De Tukkers
Advertentie in het clubblad 
Benoeming naam hoofdsponsor bij thuiswedstrijden
Logo van de hoofdsponsor op elke pagina van de website
Balsponsoring
Reclamebord in sporthal De Danne
Vier gratis donateurskaarten
VIP - Uitnodiging voor sponsoravond/verenigingsactiviteiten
Materiaal van vereniging wordt bij hoofdsponsor aangekocht (indien mogelijk) en de 
hoofdsponsor wordt ook voorgedragen bij haar leden
Vermelding op het plasmascherm in de kantine

HOOFDSPONSORSCHAP VERENIGING * (Pakket A)

De éénmalige aanschaf en vervanging van de sportkleding en sporttassen komt ook voor 
rekening van de hoofdsponsor. Aanschaf wordt geregeld door R.K.S.V. De Tukkers. Het 
hoofdsponsorschap wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar.
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MAATWERK 
€

*

Bedrijfsnaam op de shirts, trainingspakken, reserveshirts 
en sporttassen van de A Jeugd
(tenminste het A1 team, overige teams in overleg)
Reclamebord op het hoofdveld (B-reclamebord)
Advertentie in het clubblad
Vermelding op de website
Vier gratis donateurskaarten
VIP - Uitnodiging voor sponsoravond
Vermelding op het plasmascherm in de kantine
Balsponsoring

HOOFDSPONSORSCHAP
JUNIOREN VOETBAL* (Pakket B)

De éénmalige aanschaf en vervanging van de 
sportkleding en sporttassen komt ook voor rekening 
van de hoofdsponsor. Aanschaf wordt geregeld door 
R.K.S.V. De Tukkers. Het hoofdsponsorschap wordt 
aangegaan voor een periode van 3 jaar.
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€
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HOOFDSPONSORSCHAP
HANDBAL* (Pakket C) MAATWERK 

€

Bedrijfsnaam op de shirts van het eerste team evenals 
op de trainingspakken, sporttassen, inloopshirts en 
reserveshirts
Reclamebord in sporthal De Danne en langs
het handbalveld
Hoofdsponsor vermelding in het programmaboekje
Vermelding op de website
Vier gratis donateurskaarten
VIP - Uitnodiging voor sponsoravond
Balsponsoring

De éénmalige aanschaf en vervanging van de 
sportkleding en sporttassen komt ook voor rekening 
van de hoofdsponsor. Aanschaf wordt geregeld door 
R.K.S.V. De Tukkers. Het hoofdsponsorschap wordt 
aangegaan voor een periode van 3 jaar.
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Verbinding van de bedrijfsnaam aan één van de 8 kleedkamers evenals naamsvernoeming 
op informatiebord kleedkamers
Reclamebord aan het hoofdveld (B-reclamebord)
Advertentie in het clubblad
Vermelding op de website
VIP - Uitnodiging voor sponsoravond
Twee donateurskaarten

STER SPONSORSCHAP * (Pakket D)

De stersponsorschap wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar.
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€ 550,- 

Shirtsponsoring van één van de teams m.u.v. het
eerste team en de A jeugd
(afhankelijk van invulling hoofdsponsorschap junioren)
Reclamebord aan het hoofdveld (B-reclamebord)
Advertentie in het clubblad
Balsponsoring
Vermelding op de website
VIP - Uitnodiging voor sponsoravond
Twee donateurskaarten

VIP - SPONSORSCHAP
VOETBAL* (Pakket E)

VIP-sponsorschap wordt telkens aangegaan voor 
een periode van 3 jaar en nadien telkens stilzwijgend 
verlengd voor een periode van 1 jaar. De éénmalige 
aanschaf en vervanging van de shirts komt ook voor 
rekening van de VIP -sponsor. Aanschaf wordt geregeld 
door R.K.S.V. De Tukkers.
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VIP - SPONSORSCHAP
HANDBAL* (Pakket F)

Shirtsponsoring van één van de teams
m.u.v. het eerste team
Reclamebord in sporthal De Danne
Advertentie in het clubblad
Balsponsoring
Vermelding op de website
VIP - Uitnodiging voor sponsoravond
Twee donateurskaarten

VIP-sponsorschap wordt telkens aangegaan voor 
een periode van 3 jaar en nadien telkens stilzwijgend 
verlengd voor een periode van 1 jaar. De éénmalige 
aanschaf en vervanging van de shirts komt ook voor 
rekening van de VIP -sponsor. Aanschaf wordt geregeld 
door R.K.S.V. De Tukkers.
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PER JAAR

€ 500,- PER JAAR

€ 500,- PER JAAR
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EERSTE RIJ HOOFDVELD
Reclamebord van 500 x 90 cm
(Aan de oostzijde van het hoofdveld gratis dubbelzijdige bedrukking)
 

AReclamebord op een van de twee dug-outs op het hoofdveld. (Maximaal 2 sponsoren)

DUG-OUT SPONSORING *

Het dug-out sponsorcontract wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar en contract wordt 
zonder opzegging stilzwijgend verlengd voor telkens 1 jaar. De kosten voor vervaardigen 
en onderhoud van de borden komen voor rekening van onze vereniging.

-

*

€ 500,- 

SHIRT SPONSORING
Naam en logo op 1 van de teams van de handbal/voetbalafdeling m.u.v. 
het eerste voetbal- en handbalteam en de A Jeugd van de voetbal

KLEDING SPONSORING *

Kledingsponsorcontracten worden aangegaan voor een periode van 3 jaar en contract 
wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd voor telkens 1 jaar. De éénmalige aanschaf 
en vervanging van de kleding komt voor rekening van de kledingsponsor.

*

€ 250,- 

TRAININGSPAK / TAS SPONSORING
Reclame op trainingspakken en tassen via sponsorcommissie

RECLAMEBORD SPONSORING *

€ 400,- 

TWEEDE RIJ HOOFDVELD
Reclamebord van 250 x 60 cm

B

BORDENPAKKET
A-reclamebord aan het hoofdveld
B-reclamebord aan het hoofdveld 

C

SPORTHAL DE DANNE
Reclamebord van 160 x 60 cm
(50% van de opbrengst is bestemd voor V.V.A.)

D

De contracten t.a.v. bebording worden aangegaan voor een periode van 5 jaar en contract wordt zonder opzegging stilzwijgend 
verlengd voor telkens 1 jaar. De kosten voor vervaardigen en onderhoud van de borden komen voor rekening van onze vereniging.

*

PER JAAR

PER JAAR

€ 150,- PER JAAR

PER JAAR

€ 125,- PER JAAR

€ 500,- PER JAAR

€ 150,- PER JAAR
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Voetbal Zwart op Wit
A Hele A5     € 125,- per seizoen
B Halve A5     € 90,-   per seizoen
C Kwart A5    € 50,-   per seizoen

Handbal Break Out
A 15 x 10,5 cm   € 80,-  per seizoen 
B 15 x 5,25 cm   € 40,-  per seizoen
 

ADVERTENTIES * ZIE TABELVOOR PRIJZEN

De advertenties worden geplaatst in het clubblad. 
Deze verschijnt minimaal 12 keer per jaar en wordt 
uitgegeven bij de thuiswedstrijden van eerste voetbal- 
en handbalteam.

Voetbal :  € 100,- per wedstrijd
Handbal :  € 50,-   per wedstrijd

BAL SPONSORING *

De balsponsor krijgt de mogelijkheid tijdens de thuis(competitie) wedstrijden van het 
eerste team de wedstrijdbal ter beschikking te stellen. De naam van de sponsor wordt 
op de volgende wijze uitgedragen:

- Vermelding in het programmaboekje op de wedstrijddag
- Aankondiging van de balsponsor tijdens de wedstrijd
- Vermelding van de bedrijfsnaam op een doorvoor bestemd bord in de kantine
- De wedstrijdbal wordt na gebruik binnen de vereniging ingezet
- VIP-Uitnodiging voor de wedstrijd

ZIE TABELVOOR PRIJZEN

Naamsvermelding op het plasmascherm in de kantine   € 125,- per jaar
Banner op de website       € 200,- per jaar

DIGITALE SPONSORING * ZIE TABELVOOR PRIJZEN

De sponsormogelijkheden in de-
ze brochure zijn niet uitputtend!

Mocht u vragen hebben, andere 
opties willen bespreken of aan-
vullende informatie wensen, aarzel 
dan niet contact op te nemen met 
een van de sponsorcoördinatoren! 
Zij staan vermeld op de website. 
Ook kunt u uw vragen mailen naar 
sponsoring@detukkers.nl

R.K.S.V. De Tukkers

Sportpark ‘t Loarkamp
Kemnaweg 14
7665 RJ Albergen

Sporthal De Danne
Refterstraat 3
7665 AB Albergen



© Ontwerp & realisatie brochure: www.studiotoffepeer.nl  -  fotografie: www.foto-visschedijk.nl


