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VOORWOORD

Wij durven te stellen dat RKC WION voor elke potentiële sponsor een interessante vereniging is om
de bedrijfsnaam aan te verbinden. Het sportieve, maar ook sociale en maatschappelijke karakter van
de club zal in bijna alle gevallen sterk overeenkomen met de (maatschappelijke)
bedrijfsdoelstellingen en kernwaarden van een onderneming.
In dit sponsorplan worden de mogelijkheden aangegeven hoe een bedrijf sponsor van RKC WION kan
worden. Maar sterker nog, welke voordelen dit voor een onderneming kan opleveren.
We hopen met dit sponsorplan dan ook bedrijven en ondernemingen ertoe te kunnen bewegen om
ook sponsor van RKC WION te worden.

Kijk voor meer informatie op https://www.wion.nl
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1

INTRODUCTIE RKC WION

1.1

Over de vereniging
Doelstellingen vereniging
De doelstellingen van RKC WION komen het beste tot uitdrukking in de missie en visie van
onze vereniging:

Missie:

Wij zijn het SportThuis van Prins-Alexander!

Visie:

Verbinding door sport!

Kernwaarden
Kernwaarden zijn de belangrijkste eigenschappen van een vereniging. Ze zeggen iets over
hoe de vereniging is:
 Verbindend
 Integer
 Sociaal
 Kwaliteit
 Open
 Maatschappelijk betrokken
Kortom, wij zijn als een VISKOM: helder en transparant.
1.2

Geschiedenis
RKC WION is opgericht op 1 november 1933, de naam was toen “WIJ”. Deze naam moest op
last van de Duitse bezetters in de oorlogsjaren 40 – 45 veranderd worden waarna er voor
“Wij Is Onze Naam” kortaf “WION” is gekozen. Vanaf begin 1941 speelt RKC WION op het
sport complex aan het Lange Pad en had veel leden uit Crooswijk.
Toen de wijk Ommoord werd gebouwd is RKC WION rond 1972 verhuisd naar de Robert
Kochplaats in Ommoord. Na eerst in grote houten keet gezeten te hebben begon in 1976 de
bouw van de WION kantine, in 1977 werd de kantine met het puntdak geopend.
Op 2 april 1991 wordt gestart met G-korfbal, RKC WION is daarmee de 1e vereniging in
Nederland die mensen met een verstandelijke beperking korfbal aanbiedt. In 1996 heeft het
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) G-korfbal erkend en opgenomen in de
landelijke reguliere competitie. Tegenwoordig beschikken zeker 60 korfbalverenigingen over
een G-team, het totale aantal Nederlandse G-leden wordt geschat op 800.
Toen er sprake was van de sluiting van de Terbreggehal (voorheen Ommoordhal) werden er
bij RKC WION plannen gemaakt voor een eigen sporthal op sportcomplex aan de Robert
Kochplaats.
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Eind 1997 werd de eerste paal geslagen voor de eigen sporthal van RKC WION en in 1998 is
de sporthal in gebruik genomen, tevens zijn er 2 kunstgras velden aangelegd. Sinds de
opening van de hal is de hoofdingang aan de Max Planckplaats 300. Al met al dus een
uitstekende en moderne sportaccommodatie.
Op 27-09-2011 werd de WION kantine getroffen door een brand. Naast de brandschade ook
veel rookschade waardoor de kantine geheel gesloopt en opnieuw opgebouwd moest
worden. Aan het begin van het seizoen 2012-2013 stond de nieuwe kantine er weer.
Sinds 11 maart 2014 is RKC WION Sportplusvereniging. Een predicaat dat werd verworven
voor de maatschappelijke activiteiten welke de vereniging uitvoert. Naast het Korfballen zijn
er bij RKC WION namelijk ook andere activiteiten:
G-korfbal, Kombifit, Senioren Sportief, Tennis, Kangoeroe Klup, enz. Ook staat het WIONcomplex, als Sportpunt WION, open voor allerlei andere sporten en activiteiten.
1.3

Accommodatie
RKC WION is gevestigd aan de Max Planckplaats 300, 3068 ZH te Rotterdam-Ommoord. De
vereniging beschikt over een modern complex met twee kunstgrasvelden en een eigen
sporthal. RKC WION is daarbij de eerste Rotterdamse korfbalvereniging met een eigen
sporthal.
De 'hoofdbewoners' van de WION-hal zijn RKC WION, badmintonvereniging BCO, Indoor
Bowls Club IBC en handbalvereniging SDS’18. Daarnaast worden de hal, de velden en de
kantine regelmatig gebruikt voor activiteiten van derden, waaronder de gebiedscommissie
Prins Alexander en Rotterdamse Sporticonen.
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1.4

Sportplusvereniging WION
Maatschappelijk ondernemen wordt niet alleen steeds belangrijker voor bedrijven, maar ook
voor sportverenigingen. RKC WION zet zich niet alleen in voor haar eigen leden, maar ook
voor haar omgeving.
In samenwerking met de gemeente Rotterdam en diverse basisscholen in de regio worden
regelmatig activiteiten georganiseerd. Bewegen is gezond en daarom wil RKC WION de jeugd
graag laten sporten. Al een aantal keren heeft RKC WION een GIGA Kangoeroedag
georganiseerd. Ruim 300 schoolkinderen zijn dan aanwezig. Daarnaast geven diverse
vrijwilligers van de club regelmatig - zowel tijdens als na schooltijd - korfbaltrainingen, zodat
leerlingen kunnen kennismaken met de korfbalsport. Het achterliggende doel hierbij is
natuurlijk om de jongeren bij het verenigingsleven te betrekken in de hoop dat zij na afloop
lid worden van de vereniging.

Korfbalvereniging RKC WION is sinds 11 maart 2014 een Sportplusvereniging.
Sportplusverenigingen vertalen hun ‘plus’ in de vorm van inzet op maatschappelijke
terreinen als onderwijs, gezondheid, veiligheid, werk/re-integratie en participatie.
RKC WION ontwikkelt zich tot een sociaal-maatschappelijke partner in de Rotterdamse wijk
Ommoord. De club heeft namelijk naast het reguliere korfbal ook sportaanbod voor mensen
met een verstandelijke beperking, het zogenaamde G-korfbal. Daarnaast verzorgt RKC WION
de Kangoeroe Klup, Kombifit, Tennis, sport- en beweeglessen voor ouderen.
Daarnaast stelt RKC WION zich open voor andere activiteiten op het Sportpunt WION. Zo is
er een samenwerking met Rotterdam Sportsupport en de gebiedscommissie Prins Alexander.
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1.5

Sportpunt WION
Het Sportpunt WION is het samenwerkingsverband van alle sporten op het WION-complex.
Deze samenwerking is begonnen tijdens het Sportplus traject bij de korfbalvereniging RKC
WION in 2013-2014. Er is toen weer intensief contact gezocht met alle andere “entiteiten”
op het WION-complex, zowel op het veld als in de WION hal. De volgende sporten nemen
deel in het Sportpunt WION:









Badminton
Bridge
Bowls
Handbal
Kombifit
Korfbal
Seniorensport
Tennis
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2.

SPORTAANBOD RKC WION
Bij de korfbalvereniging RKC WION is van alles te doen voor de leeftijd van 3 tot zo oud als je
je voelt! Niet alleen korfballen, maar ook andere activiteiten. Hier staat alles op een rij:
 Korfbal
 Kangoeroe Klup
 Kombifit
 Tennis
 G-Korfbal
 Senioren Sportief

2.1

Korfbal
Bij RKC WION wordt op verschillende niveaus gekorfbald en met verschillende motieven:
gezondheid, gezelligheid, recreatie en prestatie. Alles onder het motto “Plezier in Presteren”.
RKC WION is door de jaren heen erg succesvol geweest als vereniging. Op diverse niveaus
werden talrijke kampioenschappen behaald. Door een gedegen jeugdopleiding heeft de
vereniging ook vele talentvolle spelers en speelsters voortgebracht. Een aantal van hen
hebben via onze vereniging ook de absolute landelijke top behaald en in een aantal gevallen
het zelfs tot (jeugd) internationaal geschopt.

2.2

Kangoeroe Klup
Iedere zaterdagochtend vindt bij RKC WION een Kangoeroe Klup training plaats, waarbij
leuke, verantwoorde en gevarieerde spelvormen aan bod komen. Kangoeroe Klup lid kan je
worden als je tussen 3 en 7 jaar bent.
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2.3

KombiFit
Wekelijks op de woensdagavond sporten voor iedereen die zich niet wil binden aan
competitiesport. Hierbij zijn plezier hebben en sociale contacten de belangrijkste
ingrediënten.
Om de veelzijdigheid van het programma te benadrukken: hoewel georganiseerd bij RKC
WION geeft dit wellicht het idee dat er vaak wordt gekorfbald maar dat is nu net niet de
bedoeling.
RKC WION is één van de weinige verenigingen in Nederland die voldeden aan wat werd
gevraagd: veel verschillende sporten en daarmee een zo breed mogelijk publiek bereiken.

2.4

Tennis
Alle RKC WION-leden kunnen gratis gebruik maken van de tennisbanen.
Niet RKC WION-leden kunnen tegen aantrekkelijke prijzen tennissen op kunstgras. Dit kan
uitsluitend op de momenten dat van het kunstgrasveld geen gebruik wordt gemaakt door of
in opdracht van RKC WION voor wedstrijden, trainingen en andere activiteiten.
De tennisactiviteiten bij RKC WION zijn verdeeld in twee seizoenen: een zomerseizoen en een
winterseizoen. Dit betekent dat de tennisdeelnemers bij RKC WION zich kunnen aanmelden
als zomerdeelnemer of winterdeelnemer. Daarnaast bestaat overigens ook de mogelijkheid
van deelname aan beide seizoenen, zogenaamde jaardeelnemer.

2.5

G-korfbal
G-korfbal is korfbal voor mensen met een verstandelijke beperking. RKC WION is er trots op
dat zij als eerste korfbalvereniging in Nederland is begonnen met
G-korfbal. RKC WION is in de regio Rotterdam en in overig Nederland de grote voortrekker in
deze korfbaltak. Wekelijks is een aantal vrijwilligers druk in de weer met de training en
wedstrijden van de G-teams.
Met veel enthousiasme gaat men bij RKC WION ook verder om in het land het G-korfbal te
promoten. Daarnaast wordt ernaar gestreefd de G-korfbal spelers/speelsters zoveel mogelijk
aan de gewone RKC WION-activiteiten mee te laten doen om zo de integratie te bevorderen.
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2.6

Senioren Sportief
Senioren Sportief wil iedereen die niet meer in wedstrijdverband wil sporten of dat nooit
gedaan heeft de gelegenheid bieden toch een uurtje in week actief bezig te zijn met
bewegen, spel en sport. Na afloop is er gelegenheid om in de kantine nog gezellig na te
praten onder het genot van een kopje koffie of iets dergelijks.
Het was oorspronkelijk een initiatief van de gemeente maar sinds begin 2013 is Senioren
Sportief een onderdeel van RKC WION.

Korfbal

KangoeroeKlup
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KombiFit

Tennis

G-korfbal

Senioren Sportief
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3.

RKC WION EN SPONSORING
Zoals uit voorgaande hoofdstukken blijkt is RKC WION een prachtige vereniging. Een
vereniging waar je als sponsor graag je naam aan wilt verbinden. Al diverse bedrijven
hebben deze stap gemaakt en hun naam aan RKC WION verbonden.

3.1

Waarom zou ú RKC WION sponsoren?
Korfbal is duidelijk anders dan de meeste andere sporten. Daarnaast onderscheid RKC WION
zich van andere korfbalverenigingen. Wat zijn de kenmerken van korfbal en RKC WION op
basis waarvan u er eigenlijk niet omheen kan om RKC WION te sponsoren?
Kenmerken korfbal:
 Korfbal is een gemengde sport, ofwel dames en heren spelen er in één team.
 Korfballers zijn van alle leeftijden en afkomstig uit alle lagen van de bevolking.
 Korfbal is een echte familiesport.
 Korfbal is een teamsport, dus samenspel is vereist.
 Waarden en normen staan hoog aangeschreven in de korfbalsport.
 Er wordt competitie gespeeld in de zaal en op het veld, waardoor de vereniging bijna het
hele jaar open is.
Kenmerken WION:
 Naast korfbal kan men bij RKC WION ook terecht voor tennis, Senioren Sportief en
KombiFit
 RKC WION heeft haar maatschappelijke betrokkenheid aangetoond door het verwerven
van het predicaat Sportplusvereniging.
 Het G-korfbal bij RKC WION staat hoog aangeschreven en RKC WION is de vereniging
geweest die deze vorm van korfbal introduceerde in de rest van Nederland.
 RKC WION is de enige Rotterdamse korfbalvereniging met een eigen sporthal.

3.2

Wat kunt u voor RKC WION betekenen?
Zonder sponsors zou de vereniging er heel anders uit zien. Geen borden rond de velden en in
de hal, geen reclame op de shirts en geen advertenties. Sponsors dragen de club een warm
hart toe en bieden de vereniging net iets extra’s waardoor de kwaliteit van de materialen en
de organisatie van de vereniging toeneemt. Als vereniging zijn wij blij met de bijdragen van
onze sponsoren en trots dat zij hun naam ook aan onze vereniging willen verbinden.

3.3

Wat kan RKC WION voor u betekenen?
Een goede Public Relations is zowel voor RKC WION zelf als voor haar sponsor(s) en overige
relaties van groot belang.
Uitgangspunt bij RKC WION is dat PR meer is dan alleen inzet van communicatiemiddelen en
gratis publiciteit in kranten!! Even belangrijk zijn sponsorbijeenkomsten en overige vormen
van relatieonderhoud met de sponsors.
RKC WION heeft in de loop der jaren een goede relatie opgebouwd met diverse huis-aanhuisbladen en het AD/Rotterdams Dagblad. Regelmatig worden hierin de uitslagen en
verslagen van de wedstrijden van WION 1 geplaatst. Wanneer een evenement of activiteit
12
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plaatsvindt, worden persberichten naar de lokale media verstuurd. De persberichten
(aankondigingen, verslagen e.d.) worden bijna altijd geplaatst.
RKC WION beschikt over een eigen website, die maandelijks bezocht wordt door zo’n 3.000
mensen. Het is beslist de moeite waard om deze site te bezichtigen. Een screenshot van deze
website:
Door uw naam aan onze vereniging te verbinden bieden wij u als RKC WION een platform
om:












Uw naamsbekendheid te vestigen of te vergroten
Uw imago te vestigen of te verbeteren
Uw maatschappelijke betrokkenheid te laten zien.
Uw bedrijfsproducten te tonen
Uw positie voor Business To Business te verwerven of te versterken
Uw betrokkenheid met lokale gemeenschap te versterken
Relaties/goodwill met de lokale politiek op te bouwen.
In contact te komen met (nieuwe) doelgroepen en/of markten
In contact te komen met arbeidsmarkt
Uw relaties te ontmoeten
Verkoopacties te stimuleren en te ondersteunen en daarmee extra verkopen te
genereren.
 Versterking van de motivatie van eigen (bestaande/toekomstige) medewerkers
 Gratis publiciteit te verkrijgen
3.4

Wat kunnen wij u nog meer bieden?
Naast alle hierboven genoemde voordelen die sponsoring van onze club u als ondernemer
kunnen opleveren, biedt RKC WION u de mogelijkheid om 1 maal per seizoen uw bedrijf
en/of producten via onze website en social media extra onder de aandacht te brengen.
Hierbij kunt u onder andere ook denken aan speciale (verkoop)acties die u wilt promoten.
Daarnaast geven wij maandelijks speciale aandacht aan één van onze sponsoren middels de
rubriek “Sponsor van de Maand”.

3.5

Wie gingen u al voor als sponsor van RKC WION?
RKC WION is trots op haar huidige sponsors. Een groot deel van deze sponsors is al jarenlang
verbonden aan onze vereniging. Op de WION website is voor hen dan ook een speciale plaats
ingeruimd.
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4

VORMEN VAN SPONSORING
Veel ondernemers hebben de weg naar de korfbalsport reeds gevonden. Vaak vanwege de prima
mogelijkheden om een reclameboodschap te uiten, soms vanuit een welwillende houding naar het
plaatselijke verenigingsleven.
RKC WION mag zich verheugen in een groeiende belangstelling vanuit de middenstand en het
overige bedrijfsleven, waardoor zij tot nog betere prestaties kan komen. In samenspraak met
RKC WION zijn er legio reclamemogelijkheden te bedenken die interessant zijn voor zowel RKC
WION als voor uw bedrijf. Graag willen wij u middels dit sponsorplan informeren over de meest
gebruikte reclame-uitingen bij RKC WION en over de bijbehorende kosten per jaar.
Wat zijn de mogelijkheden?

4.1

Sportuitrusting voorzien van logo en/of bedrijfsnaam
Dit omvat het aanbieden van een wedstrijduitrusting voorzien van uw logo en bedrijfsnaam.
De basis sportuitrusting bestaat uit een wedstrijdshirt en een broek/rokje.
De basisuitrusting kan worden aangevuld met sporttassen, trainingspakken en/of
inschietshirts. Het logo en bedrijfsnaam hierop worden weergegeven op de door u gewenste
wijze, uiteraard in de kleuren van RKC WION.
Voor wedstrijdshirtsponsoring bedragen de kosten € 450,- per team/per jaar, met een
sponsortermijn van (minimaal) drie jaar. Daarnaast ontvangt de sponsor de factuur voor de
aanschaf van de sportuitrusting (minimaal 12 shirts per team; kosten ongeveer € 600,-), die
eens in de 3 jaar vervangen worden.
Voor sponsoring van trainingspakken zijn de kosten € 250,- per team/per jaar, met een
sponsortermijn van (minimaal) drie jaar. Daarnaast ontvangt de sponsor de factuur voor de
aanschaf van de trainingspakken (minimaal 12 pakken per team; kosten ongeveer € 500,-),
die eens in de 3 jaar vervangen worden.
Sponsoring van inschietshirts kost € 200,- per team/per jaar, met een sponsortermijn van
(minimaal) drie jaar. Daarnaast ontvangt de sponsor de factuur voor de aanschaf van de
inschietshirts (minimaal 12 shirts per team; kosten ongeveer € 600,-), die eens in de 3 jaar
vervangen worden.
Sponsoring van sporttassen kost € 200,- per team/per jaar, met een sponsortermijn van
(minimaal) drie jaar. Daarnaast ontvangt de sponsor de factuur voor de aanschaf van de
tassen (minimaal 12 tassen per team; kosten ongeveer € 400,-), die eens in de 3 jaar vervangen
worden.
Ook is sponsoring van een complete wedstrijdoutfit mogelijk. Deze optie kost
€ 1.000,- per team/per jaar, met een sponsortermijn van (minimaal) drie jaar. Bij dit tarief is
een combikorting van € 100,- inbegrepen. Daarnaast ontvangt de sponsor de factuur voor de
aanschaf van de shirts, tassen en trainingspakken (minimaal 12
tassen/inschietshirts/wedstrijdshirts/trainingspakken per team; kosten ongeveer € 1.500,-),
die eens in de 3 jaar vervangen worden.
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NB: De prijzen voor sponsoring van de eerste selectie kunnen afwijken van bovengenoemd en
worden in overleg met RKC WION overeengekomen.

4.2

Plaatsen van een reclamebord langs het veld en/of in de zaal
Om een nette opstelling van de borden te garanderen tegenover de deelgemeente Prins
Alexander zijn de afmetingen van het reclamebord gestandaardiseerd (3m bij 0.76m).
Uiteraard is het ook mogelijk om meerdere borden te sponsoren.
De kosten voor het plaatsen van een reclamebord bedragen € 250,- per jaar voor op het veld
en € 250 voor in de zaal. Het plaatsen van een reclamebord zowel op het veld als in de zaal
kost slechts € 400,-. Ook hier is een (minimale) sponsortermijn van drie jaar van toepassing
De kosten van het vervaardigen van het bord zijn voor rekening van de sponsor. Dit bedraagt
ongeveer € 225,- bij een reclamebord bestaande uit wit met één steunkleur inclusief het
beplakken van belettering en het logo.
De sponsor dient ervoor te zorgen dat het logo wordt aangeleverd bij RKC WION en RKC
WION verzorgt vervolgens de aflevering en plaatsing van het bord. Het reclamebord blijft te
allen tijde eigendom van de opdrachtgever.
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4.3

Aanbieden wedstrijdbal
Een andere mogelijkheid is het aanbieden van de wedstrijdbal. Deze bal wordt voor de
zaalthuiswedstrijden van WION 1 aangeboden. Zowel door de speaker als op de
wedstrijdbrochure en het plasmascherm in de kantine wordt aangegeven wie de bal ter
beschikking heeft gesteld. De kosten van deze sponsormogelijkheid bedragen € 50,- per keer.
Ook in de berichtgeving naar de pers wordt de schenker van de wedstrijdbal genoemd.

4.4

Sponsornaam op informatiescherm in kantine
Voor slechts € 25,- per maand of € 250,- per seizoen kunt u al een logo en/of korte omschrijving
van uw bedrijf op een aparte pagina op het informatiescherm in de kantine plaatsen. Indien u ook
shirt- of bordsponsor van RKC WION bent bieden wij u deze optie zelfs voor een gereduceerd
tarief van € 150,- per seizoen aan.

4.5

Reclamefilmpje sponsor op informatiescherm in kantine
Voor € 30,- per maand of € 300,- per seizoen kunt u al een kort reclamefilmpje van uw bedrijf op
het informatiescherm in de kantine plaatsen. Indien u ook shirt- of bordsponsor van RKC WION
bent bieden wij u deze optie zelfs voor een gereduceerd tarief van € 250,- per seizoen aan.

4.6

Sponsornaam op kunststofkorf
Het plaatsen van een logo of bedrijfsnaam op de kunststofkorf is een andere vorm van
sponsoring. De gesponsorde korven worden gebruikt bij alle thuiswedstrijden van WION 1 en 2.
De prijs hiervoor bedraagt € 150,- per seizoen. De kosten voor de aanschaf van de korven en de
belettering komen voor rekening van de sponsor.

4.7

Sponsornaam op scorebord
Het plaatsen van een logo of bedrijfsnaam op het scorebord op het veld is een nieuwe vorm van
sponsoring. Het scorebord wordt in ieder geval gebruikt bij alle thuiswedstrijden van WION 1 en
2, maar regelmatig ook bij wedstrijden van overige teams. De prijs hiervoor bedraagt € 400,- per
seizoen.
De kosten van het vervaardigen van het bord zijn voor rekening van de sponsor. Dit bedraagt
ongeveer € 225,- bij een reclamebord bestaande uit wit met één steunkleur inclusief het
beplakken van belettering en het logo.
De sponsor dient ervoor te zorgen dat het logo wordt aangeleverd bij RKC WION en RKC
WION verzorgt vervolgens de aflevering van het bord. Het reclamebord blijft te allen tijde
eigendom van de opdrachtgever.

4.8

Vlagreclame
Als sponsor is het ook mogelijk om een vlag te sponsoren die in de vlaggenmast zal worden
gehangen bij de ingang aan de Robert Kochplaats.
De kosten voor een vlag bedragen € 100,- per jaar, exclusief de kosten voor de aanschaf van
de vlag.
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4.9

Sponsoring van een specifiek project of een bepaalde activiteit
Er zijn verschillende mogelijkheden om projecten of activiteiten te sponsoren. Bijvoorbeeld een
schoolkorfbalproject, G-toernooi of het jaarlijks terugkerende Paaskamp voor de jeugd. Ook kunt
u reclame maken rondom verschillende activiteiten. U kunt zich hierover nader laten informeren.

4.10

Combipakket en maatwerk
Ook zijn combinaties mogelijk van bovengenoemde sponsormogelijkheden. Bovendien kan
de vereniging naast de “standaard”-mogelijkheden ook een aanbod doen dat speciaal is
toegesneden op uw wensen en behoeften.

Let op: sponsoring wordt door RKC WION altijd geformaliseerd door middel van een contract. Alle hierboven
weergegeven prijzen voor levering van kleding en borden zijn indicatief en exclusief 21% BTW.
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5

INFORMATIE EN CONTACT

5.1

Informatie
Voor verdere informatie kunt u een bezoek brengen aan onze website: www.wion.nl

5.2

Contact
Om alle contacten met (toekomstige) sponsors in goede banen te leiden en te onderhouden, heeft
de vereniging binnen de pijler Marketing een speciale commissie Sponsorwerving ingesteld. Voor
verdere mondelinge of schriftelijke informatie kunt u contact opnemen via E-mail adres:
info@wion.nl
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Bijlage 1: Prijsbijlage Sponsoring RKC WION seizoen 2022/2023
Wedstrijdshirtsponsoring
 Exclusief aanschaf 12 shirtjes en bedrukking
 Contract voor minimaal 3 jaar.

€ 450,- per jaar

Trainingspaksponsoring
 Exclusief aanschaf 12 trainingspakken en bedrukking
 Contract voor minimaal 3 jaar.

€ 250,- per jaar

Inschietshirtsponsoring
 Exclusief aanschaf 12 shirtjes en bedrukking
 Contract voor minimaal 3 jaar.

€ 200,- per jaar

Sporttassensponsoring
 Exclusief aanschaf 12 shirtjes en bedrukking
 Contract voor minimaal 3 jaar.

€ 200,- per jaar

Sponsoring complete wedstrijdoutfit
 Exclusief aanschaf 12 wedstrijdshirtjes en bedrukking
 Exclusief aanschaf 12 inschietshirts en bedrukking
 Exclusief aanschaf 12 trainingspakken met bedrukking
 Exclusief aanschaf 12 sporttassen met bedruking.
 Inclusief Combikorting van € 100,- per jaar.
 Contract voor minimaal 3 jaar.

€ 1.000,- per jaar

Reclamebord (3m bij 0,75m)
 Veld
 Zaal
 Combi veld en zaal
 Prijzen zijn exclusief aanschaf en bedrukking van het bord.

€ 250,- per jaar
€ 250,- per jaar
€ 400,- per jaar

Reclamebord groot (6m bij 0,75m)
 Veld
 Zaal
 Combi veld en zaal
 Prijzen zijn exclusief aanschaf en bedrukking van het bord.

€ 400,- per jaar
€ 400,- per jaar
€ 700,- per jaar

Sponsornaam op kunststofkorf
 Logo of bedrijfsnaam op kunststofkorf
 Prijs is exclusief aanschaf van de bedrukking van de korf.

€ 150,- per jaar

Sponsornaam op scorebord veld
 Logo of bedrijfsnaam op scorebord veld
 Prijs is exclusief aanschaf en bedrukking van het bord.

€ 400,- per jaar

Sponsornaam op dug-out veld
 Logo of bedrijfsnaam op dug-out veld
 Prijs is exclusief aanschaf en aanbrengen van bedrukking.

€ 400,- per jaar
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Sponsorpagina op informatiescherm in kantine
 Per maand
 Per jaar

€25,€250,-

(Deze optie is voor shirt- en/of bordsponsors tegen een gereduceerd tarief van € 150,-per jaar
mogelijk)
Reclamefilmpje sponsor op informatiescherm in kantine
 Per maand
 Per jaar

€30,€300,-

(Deze optie is voor shirt- en/of bordsponsors tegen een gereduceerd tarief van € 250,-per jaar
mogelijk)
Vlagreclame
 Vlagreclame d.m.v. 3 vlaggen rond veld
 Prijs is exclusief aanschaf vlaggen

€100,- per jaar

Aanbieden wedstrijdbal
 Aanbieden wedstrijdbal

€50,- per wedstrijd

Sponsoring specifiek project
 Prijzen in overleg
Combi/sponsorpakket
 Prijzen in overleg
Alle hierboven weergegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Voor de sponsoring van de eerste selectie wordt het sponsorbedrag in overleg vast gesteld.
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Bijlage 2: Richtlijnen reclamebelasting

Wat elke vereniging moet weten over
reclamebelasting
19 maart 2015
Sommige Rotterdamse sportverenigingen incasseren extra sponsorgelden met reclameuitingen die zichtbaar zijn buiten hun complex. Maar wist je dat reclamebelasting verschuldigd
is voor reclame die te zien is vanaf de openbare weg? Sponsors kunnen een factuur
ontvangen, zelfs wanneer hun banier, boarding of bord bij de ingang niet is bedoeld als extern
gerichte reclame-uiting. Lees hier wat de club kan doen en wat sponsoren moeten weten.
Sinds 2012 kunnen sportverenigingen reclame-uitingen plaatsen die waarneembaar zijn buiten hun
accommodatie. De gemeente Rotterdam legt met een jaarlijkse factuur reclamebelasting op aan de
partij die hierbij het meest baat heeft. Bij sponsoruitingen op een sportcomplex is dat de sponsor.
Openbare weg
Dit gaat geheel buiten de vereniging om. Zogeheten verificateurs van de gemeente lopen routes door
de stad om te bepalen welke reclame zichtbaar is vanaf de openbare weg. Zijn zij van oordeel dat de
uiting goed is te zien vanuit die positie? Dan moet reclamebelasting worden betaald. Dit kan soms
zelfs zo zijn wanneer de sponsoruiting niet is bedoeld is als extern gerichte reclame-uiting. Denk aan
boarding rondom een veld die zichtbaar is vanaf de openbare weg.
Tijdig inlichten
Licht je – potentiële – sponsor tijdig in over deze ‘verborgen kosten’. Reclamebelasting wordt
weliswaar niet afgeschreven van de bankrekening van de club, maar de aanslag kan wel een
onaangename verrassing zijn voor de sponsor. Sterker, mogelijk is het een reden om een punt te
zetten achter de externe reclame-uiting of zelfs volledig te stoppen met financiering van de vereniging.
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Risico’s beperken
Hoe beperk je de risico’s van reclamebelasting zoveel mogelijk?
1. Controleer bij de dienst Belastingen van de gemeente Rotterdam of de reclame-uitingen van
jouw vereniging onder de reclamebelastingen vallen. Stuur een mail naar infogbr@rotterdam.nl.
Stuur bij voorkeur een foto van de situatie mee.
2. Informeer de sponsor vooraf over de reclamebelasting waarmee hij mogelijk te maken krijgt.
Spreek met de sponsor af wie deze kosten voor zijn rekening neemt: betaalt de sponsor of
belast hij het bedrag door aan de vereniging?

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond betalen ondernemingen en instellingen Precariobelasting.

Terras
De gemeente berekent dit voor voorwerpen op, onder of boven de openbare gemeentegrond.
Voorbeelden hiervan zijn terrassen, winkeluitstallingen en allerlei andere voorwerpen die op straat staan. Maar
ook voor erkers, luifels en andere uitbouwsels aan bedrijfspanden en voor voorwerpen onder de grond, zoals
pijpleidingen, kabels, buizen en funderingen moet Precariobelasting worden betaald.
De aanslag voor het gebruik van openbare gemeentegrond krijgt u ieder jaar automatisch van de gemeente
Rotterdam.
Kosten
Het tarief is afhankelijk van het soort voorwerp. U vindt meer informatie in het tarievenoverzicht.
Hierin staan ook de tarieven van voorgaande jaren.
Kijk voor informatie op de pagina belastingaanslag betalen.
Meer info op: https://www.rotterdam.nl/loket/precariobelasting/#product-kosten-component
Afmetingen van precariovoorwerpen worden in principe bepaald op basis van bevindingen van verificateurs
(beëdigde ambtenaren) van de gemeente. Informatie over afmetingen van bijvoorbeeld leidingen wordt
aangeleverd door het Leidingenbureau van de gemeente Rotterdam.
Hoe wordt er gemeten?
Bij het meten van het object wordt per object naar boven afgerond op een hele vierkante meter. Dit zou de
oorzaak kunnen zijn van eventuele verschillen. Restituties van minder dan € 50,- worden niet verleend.
Wetten en regels
Deze aanslag wordt opgelegd volgens de Gemeentewet en de Verordening Precario- en Reclamebelasting.
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