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Beste sponsoren,  

Met veel trots presenteren wij u ons 
sponsormagazine. Dit magazine geeft een beeld van 
onze vereniging en de mogelijkheden die we hebben 
op en rondom ons Sportpark Kortendijk.  

Door de steun van alle sponsoren kunnen we mooie 
dingen doen voor onze jeugdleden, lopen we er 
allemaal op en top bij, ziet ons Sportpark er pico 
bello uit en kunnen we onze toekomstdromen 
verwezenlijken. RSC Alliance is ambitieus en zet vol in 
op de ontwikkeling van (jeugd)spelers en trainers. Wij 
willen graag ieder lid laten spelen op zijn/haar eigen 
niveau. Het is mooi om te zien dat RSC Alliance een 
club is waar iedereen bij wil horen; dat merken we 
aan de toename van ons ledenbestand, vooral in de 
jongste categorieën en de gezelligheid in de kantine 
op zaterdag.  

Zonder de bijdrage van sponsoren is het voor ons niet 
mogelijk om al deze mooie doelen te verwezenlijken 
en zijn wij continu op zoek naar nieuwe sponsoren. 
Wij kunnen hierin verschillende zaken bieden die in 
dit magazine verder worden uitgelegd. Daarnaast 
willen wij ook altijd met u in gesprek gaan voor mooie 
‘out-of-the-box’ ideeën.  

Ook zullen wij voor de sponsoren een aantal leuke 
activiteiten organiseren. We vinden het erg belangrijk 
dat u zich ook gehoord en gezien voelt door onze 
mooie club. Alle input en meedenken is hierbij 
gewenst. Heeft u dus leuke ideeën om uw bedrijf 
goed te promoten, laat het ons dan zeker weten.  

Wij horen graag welke sponsormogelijkheden het 
beste bij u past zodat we samen nog meer mooie 
mogelijkheden kunnen verwezenlijken! We hopen u 
snel te zien bij RSC Alliance!  

Met rood-zwarte en sportieve groet,  

Bestuur RSC Alliance 



3

INHOUDS
OPGAVE

4

6

DE VERENIGING

KLEDING EN WEDSTRIJD

7SPONSOR IN BEELD

8

9

SPONSORPAKKETTEN

OVERIGE OPTIES



4

DE
VERENIGING



5



6

KLEDING EN
WEDSTRIJD
Interesse?
Informeer naar de mogelijkheden: sponsoring@rsc-alliance.nl
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Gijs de Bot (G&C de Bot Logistics en 
Transportmakelaar):

Gijs, wat is je binding met Alliance?
“Ik heb in de jeugd bij Alliance gevoetbald. Wij 
woonden vroeger in de Donken, waardoor de stap naar 
Alliance logisch was. Bij de club heb ik in het eerste 
elftal gevoetbald, toen ik eind dertig was ben ik gestopt 
met voetballen. Maar: oude liefde roest niet! 

Matthijs Verbraak (DRV Accountants & Adviseurs):

Matthijs, hoe ben je bij de club terecht gekomen?
“Ik ben geboren en getogen aan de Donkenweg, op 
vijf minuten afstand van het sportpark van Alliance. 
Toen ik op mijn zesde ging voetballen, was het logisch 
om dit met mijn vriendjes uit de buurt bij Alliance te 
doen. Een groot deel van die mannen zie ik nu overi-
gens nog steeds!” 

Hoe zou je de club omschrijven? 
“Alliance is een warme vriendenclub. Als je het sport-
park op loopt kom je de ene na de andere bekende 
tegen. Er zijn heel veel echte clubmensen! Ik vind het 
mooi om te zien dat mijn leiders van vroeger (Leon 
Baartmans en Peer Rommers) nu weer zoveel betrok-
kenheid tonen bij de club. Van bestuur tot werkploeg: 
deze mensen zijn stuk voor stuk echte Alliance-lui!” 

Hoe ervaar je met DRV de huidige samenwerking 
met Alliance?
“Je merkt dat er weer schwung in de club zit. Als ik zie 
hoeveel tijd vele vrijwilligers in de club steken kun je 
geen 'nee' zeggen als je een sponsorverzoek krijgt! De 
club heeft een moeilijke tijd doorgemaakt, maar heeft 
nu de stijgende lijn te pakken. Ik ben blij dat ik daar als 
sponsor mijn steentje aan bij kan dragen. DRV draagt 
(lokale) sportverenigingen een warm hart toe, maar 

Ik draag graag mijn steentje bij aan de ontwikkeling van 
de vereniging. Misschien is het je wel eens opgevallen, 
maar op dit moment is de mascotte van Alliance het 
G&C de Bot mannetje, ontzettend leuk!”

Hoe zou je Alliance omschrijven?
“Alliance is voor mij het groot zijn door klein te 
blijven. Dit gebruik ik in mijn bedrijfsvoering en zo 
is Alliance ook, in combinatie met stukje gezonde 
ambitie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat normen 
en waarden hoog in het vaandel staan. Daarin zie ik 
ook parallellen tussen mijn bedrijf en Alliance. Dat is 
ook een goede reden om sponsor te worden bij deze 
vereniging. Daarnaast organiseert Alliance verschillende 
toffe evenementen waardoor er verbinding gezocht kan 
worden met andere lokale ondernemers. Dat spreekt 
me ook erg aan.”

‘Alliance is voor mij het groot 
zijn door klein te blijven’

persoonlijk heb ik natuurlijk heel veel gevoel bij Allian-
ce. Logisch als je 25 jaar bij de club gevoetbald hebt en 
zoveel vriendschappen hebt opgebouwd. Dan voelt dat 
tóch net even anders!” 

Waarom zou een sponsor zich aan Alliance moeten 
verbinden?
“Het is mooi om als lokale ondernemer het plaat-
selijke verenigingsleven te ondersteunen. Veel van 
onze cliënten en collega's spelen een actieve rol in 
het verenigingsleven. Dan wil ik iets voor terug doen! 
Bovendien is het een mooie manier om te netwerken. 
Via het netwerk van Alliance is recent bijvoorbeeld een 
mooie onderneming klant geworden van DRV. Ik ben 
ervan overtuigd dat er nog veel gaan volgen. Geïnte-
resseerde mede-sponsoren mogen altijd contact met 
me opnemen.”

Trotse sponsor van ‘warme 
vriendenclub’ Alliance
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S Sponsorpakket Brons 
Kosten: €450 per seizoen 
• Doek aan het hoofdveld 3 meter 
• Websitebanner 
• Raamsticker kantine 
Eenmalige aanmaakkosten €85,- 

Sponsorpakket Zilver 
Kosten: €900 per seizoen 
• Doek aan het hoofdveld 6 meter 
• Websitebanner 
• Social media-uiting 
• Raamsticker kantine 
• Narrowcasting kantine 
Eenmalige aanmaakkosten €145 

Sponsorpakket Goud 
Kosten: €1500 per seizoen 
• Doek aan het hoofdveld 9 meter 
• Doek aan een bijveld 
• Websitebanner 
• Social media-uiting 
• Narrowcasting kantine 
• Optie: tribunerand/ oprijlijn/ extra doek/ gang kleedruimte/ kleedruimte/ dug-out 
Eenmalige aanmaakkosten in overleg i.v.m. drukwerk 

Voor de sponsoring hebben we verschillende mogelijkheden in pakketten. Zie onderstaand de verschillende pakket-
ten. Uiiteraard kunnen deze mogelijkheden ook naar wens ingevuld worden. 
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OVERIGE
OPTIESNaast de verschillende sponsorpakketten hebben wij ook 

verschillende mogelijkheden voor andere sponsoruitingen op 
ons sportpark.

Reclame Boarding 
• Reclame boarding (1.50 x 0.30) gevel van de tribune 

€ 500,- per seizoen excl. eenmalige aanmaakkosten (in overleg) 
• Reclame boarding (6.00 x 1.30) hangend rondom het hoofdveld met uw logo en bedrijfsnaam  

€ 400,- per seizoen excl. eenmalige aanmaakkosten (in overleg) 

Reclamedoeken 
• Reclamedoek (3.00 x 0.75) hoofdveld 

€ 250,- per seizoen excl. eenmalige aanmaakkosten (€60,-) 
• Reclamedoek (6.00 x 0.75) hoofdveld 

€ 450,- per seizoen excl. eenmalige aanmaakkosten (€120,-) 
• Reclamedoek (9.00 x 0.75) hoofdveld 

€ 600,- per seizoen excl. eenmalige aanmaakkosten (€180,-) 
• Reclamedoek (5.00 x 5.00) ballenvanger 

€ 500,- per seizoen excl. eenmalige aanmaakkosten (€450,-) 
• Reclamedoek (5.00 x 1.80) bijveld 

€ 200,- per seizoen excl. eenmalige aanmaakkosten (€200,-) 
• Reclamedoek (3.00 x 0.75) pannaveld 

€ 200,- per seizoen excl. eenmalige aanmaakkosten (€60,-) 

Extra opties 
• Inrichting van de kleedkamer volledig naar eigen wens 

€1.000,- per seizoen excl. inrichtingskosten
• Bedrukking dug-out aan een van de bijvelden 

€ 500,- per seizoen excl. eenmalige aanmaakkosten (€510,-) 
• Naamsponsor grote of kleine tribune  

Prijs op aanvraag 
• Wedstrijdsponsor zaterdagselectie  

€ 50,- per wedstrijd 
• Narrowcasting kantine  

€ 100,- per seizoen 
• Hoofdsponsor, diverse combinaties mogelijk  

Vanaf €2.500,- 



Sponsor worden? 


