Sponsorbrochure RBC
“Een unieke club, met een markante
Historie. Vol ambitie, om door te groeien
naar de top van het amateurvoetbal”

Seizoen 2017-2018

RBC
Vroeger
RBC is een unieke club, met een markante historie. RBC is sinds 1912 lid van de KNVB.
In meer dan 100 jaar heeft RBC een prominente rol gespeeld in het Nederlandse voetbal.
Landskampioen bij de zondagamateurs in 1973, vele kampioenschappen in diverse klassen
van het amateurvoetbal, bekerfinalist tegen AJAX in 1986, 5 seizoenen Eredivisie, veel
jeugdspelers in vertegenwoordigende teams van de KNVB, prominente spelers en trainers
afgeleverd. RBC acteerde 45 jaar, t/m het seizoen 2010-2011, als betaald voetbalclub.
Deze voorgeschiedenis van inmiddels meer dan 100 jaar draagt RBC onlosmakelijk met zich
mee.

Nu
RBC leeft weer. In ieder opzicht. We zagen het 100-jarig bestaan als het startpunt van een
nieuw begin. Een nieuw begin met unieke kansen. Kansen om RBC opnieuw te positioneren.
En ook het begin van de ontwikkeling van RBC. Onze overtuiging daarbij is dat de weg van de
geleidelijkheid de meest kansrijke is. In 2016 heeft RBC als enige amateurvereniging in het
zuiden van Nederland de Regionale Jeugdstatus behaald. Uiteraard zijn wij hier zeer trots op
en heten wij voortaan RBC Voetbal Academie.

Waar staat de RBC Voetbal Academie voor?
Missie: RBC wil West-Brabant en Roosendaal in het bijzonder weer op de kaart zetten en
jeugdspelers de kans bieden om een goede voetbalopleiding te kunnen volgen in combinatie
met hun schoolopleiding.
Visie: RBC leidt haar jeugdspelers op om het maximale uit zichzelf te halen op alle gebieden.
Doelstellingen: elke speler zijn eigen plafond laten halen; het 1e elftal bestaat voor minimaal
60% uit zelf opgeleide spelers; alle teams dienen uiteindelijk op divisieniveau uit te komen.
Het bestuur van RBC heeft uitgesproken om binnen 10 jaar weer terug te willen zijn in het
betaalde voetbal.
Kernwaarden; passie, plezier, leergierig, intrinsieke motivatie, discipline, betrokken, respect,
omgaan met kritiek, reëel zelfbeeld, sportief.

Waarin onderscheidt zich de RBC Voetbal Academie?
De RBC Voetbal Academie onderscheidt zich onder meer door:









Certificaat Regionale Jeugdopleiding KNVB, als enige amateurclub onder de grote
rivieren
1 van de 12 officiële partners van de Feyenoord Academy
Bij ieder team een gediplomeerde trainer en assistent trainer
Alle teams trainen minimaal 3 keer per week
Aparte keeperstrainingen voor alle keepers, loop-, coördinatie en techniektraining 1x
per week voor spelers van de onderbouw
Intensieve samenwerking met Orthomedic, waardoor spelers 7 dagen per week
behandeld kunnen worden
School en voetbal combineren
Kans om op te vallen voor scouts van Feyenoord, KNVB, PSV, NAC en Willem II

Om bovenstaande zaken in stand te houden en nog verder te kunnen professionaliseren zijn
partnerships van groot belang. Wij hechten er daarom ook veel waarde aan om deze
partnerships op een persoonlijke en unieke wijze in te vullen. Dit geheel op basis van uw
zakelijke belangen en doelstellingen waarbij we op zoek gaan naar maatwerk. Samen willen
winnen en de top bereiken, dit beogen wij voor onze spelers maar zeker ook voor u als
partner van de RBC Voetbal Academie!

SPONSORCOMMISSIE :
François Moelands
EMAIL : Commercie@rbcvoetbal.nl

Telefoon: 06-15359502

SHIRTSPONSORING (prijs per seizoen)
RBC biedt sponsoren de mogelijkheid om met (een looptijd van 3 jaar) hun bedrijfsnaam of
logo op het RBC-tenue te zetten.
Eerste elftal wedstrijdkleding:
Borst
Sakko
Rug bovenin
Voetbalexpericence
Rug onderin
BKS
Broek
€ 1000,Mouw links
€ 1000,Mouw rechts
€ 1000,-

Jeugdopleiding (13 teams) wedstrijdkleding:
Borst alle teams
Rug bovenin
Rug onderin
Broek
Mouw links
Mouw rechts

€ 10000,Plus Gommers
€ 3000,- (ook per team mogelijk voor € 500/team)
€ 1000,€ 1000,€ 1000,-

Teampakket trainings-/presentatiekleding
(bestaande uit: tas, winterjas, trainingspak, sweater, short, ¾ broek, shirt korte mouw, shirt
lange mouw, kousen en wedstrijdpolo)
JO8 t/m JO10
JO11 t/m JO19
1e Elftal

€ 3500,- excl. BTW per team
€ 4750,- excl. BTW per team
€ 5500,- excl. BTW

Voorwaarden: looptijd van 3 jaar (betaling 1e jaar), aanschaf en bedrukking na ontvangst
complete betaling, aanleveren logo in EPS-formaat, bedrukking na digitale goedkeuring
vanuit sponsor.

Extra: vermelding als teamsponsor op Talk2Fans, op website, op narrowcasting in kantine,
1 artikel op website met bedrijfspresentatie, 1 artikel in nieuwsbrief met
bedrijfspresentatie. Gratis reclamebord (alleen éénmalige aanmaakkosten € 185 excl. BTW).

SPONSORMOGELIJKHEDEN
WEDSTRIJDBALPAKKET bij 1e elftal
- benoeming door stadionspeaker 2x
- naamsvermelding op website
- narrowcasting
- 10 entreekaarten
- wedstrijdbal dient als hoofdprijs loterij
€ 125,-

RECLAMEBORD (300x70 cm)
* 1 jaar voor € 400,* 2 jaar voor € 750,* 3 jaar voor € 1000,- Naamsvermelding op de website
- Eénmalige aanmaakkosten vanaf
€ 185,- excl. BTW

WEDSTRIJDSPONSOR 1e elftal
- benoeming door stadionspeaker 2x
- promotiemogelijkheden op en rondom het veld
- 15 entreekaarten
- 30 consumptiebonnen
- artikel op website
- naamsvermelding op website/Talk2Fans
- zaterdagavond € 500 (lichtwedstrijd)
- zondagmiddag € 300
Optie: mogelijkheid diner/buffet per persoon

NARROWCASTING
1 advertentiepagina op TV-scherm
in kantine RBC gedurende het hele
seizoen en naamsvermelding op
website van RBC,
vanaf € 250,Sponsor rustactiviteit
- naamkoppeling rustactiviteit
- promotiemogelijkheden op en
rondom het veld
- naamsvermelding op de website
- benoeming stadionspeaker 2x
€ 500,-

Maatwerk/andere optie in overleg bespreekbaar. Benader ons gerust!

“RBC heeft ambitie en wil presteren. Wij willen op het veld weer
de beste zijn. Maar ook buiten het veld streven wij kwaliteit na in
alles wat we doen. Wij gaan voor de best mogelijke
randvoorwaarden, kader en begeleiding.”

RBC Commercie
Bezoekadres:
Postadres:
Borchwerf 4
Postbus 75
4704 RG Roosendaal 4700 AB Roosendaal
Mail: commercie@rbcvoetbal.nl

www.rbcvoetbal.nl
https://www.facebook.com/RBCvoetbal
https://twitter.com/rbcvoetbal
www.talk2fans.com

