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3SponSorboek rkAVV

Als sponsor van RKAVV bent u een belangrijk onderdeel van onze prachtige 
club, die met ruim 850 leden sterk vertegenwoordigd is in onze regio.

Bent u geïnteresseerd in sponsoring bij RKAVV? In deze brochure vindt u een 
overzicht van de sponsormogelijkheden, waarbij eigen invulling of wensen 
uiteraard altijd bespreekbaar zijn.

Waarom dit sponsorboek?

“Als sponsor m
aakt u deel ui

t van onze he
chte verenigin

g 

met passie voor
 voetbal en m

et oog voor g
ezelligheid”

Marcel Gräffner,
 voorzitter sp

onsorcommissie RKAVV
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Wij zijn rkaVV

RKAVV is  96 jaar jong en staat midden in de maatschappij en heeft een groot 
(sociaal) netwerk. Naast de verantwoordelijkheid voor onze leden hebben 
wij ook een belangrijke maatschappelijke functie. RKAVV ziet het als haar 
verantwoordelijkheid om deze functie zo goed mogelijk in te zetten.

RKAVV is meer dan alleen voetbal en wil ook graag een reële bijdrage leveren 
aan maatschappelijke vraagstukken binnen onze regio. We zijn tenslotte een 
belangrijke hoeksteen van de  samenleving in Leidschendam. 

RKAVV is een non profit organisatie. Sponsorinkomsten zijn een belangrijke 
inkomstenbron voor RKAVV. Het maakt die dingen mogelijk waar de club voor 
staat. Onze verworven sponsorgelden zetten wij niet alleen in om onze mooie 
club draaiende te houden maar ook om sociale projecten in deze gemeente te 
ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Festival Unlimited. 

Vanuit die gedachte is het unieke sponsorlabel WIJZIJNRKAVV.NL ontstaan. 
Met WIJZIJNRKAVV.NL  heeft RKAVV een flink aantal enthousiaste bedrijven 
(maatschappelijke partners) aan zich weten te binden die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) hoog in hun vaandel hebben staan.
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Wij zijn rkaVV

WIJZIJNRKAVV.NL initieert, organiseert en financiert uiteenlopende 
maatschappelijke projecten die ten goede komen aan (een groep) leden van 
RKAVV of aan een groep mensen binnen de regio Leidschendam-Voorburg. 
We doen dit vanuit de kracht van onze club. Samen met de leden, vrijwilligers, 
het bestuur en onze maatschappelijke partners kunnen wij ons sterk maken en 
zo iets bereiken!

Uiteindelijk hebben we met WIJZIJNRKAVV.NL bepaalde doelstellingen welke 
we willen bereiken. De voornaamste zijn:

• Een veilig en prettig sportklimaat. Een omgeving waarin jongeren en 
ouderen plezier aan sport en bewegen kunnen beleven

• Bijdrage leveren aan normen en waarden, gezondheid en lifestyle, 

• Bieden van mogelijkheden van sport en bewegen voor jongeren uit 
omliggende wijken

• Het lidmaatschap van RKAVV moet financieel laagdrempelig zijn en blijven 

• Voorzien in VMBO & MBO leer/werk- en (maatschappelijke) stageplaatsen 
(RKAVV is Erkend Leerbedrijf, aangesloten bij SBB)

• Inzet van het netwerk van sponsoren, samenwerkingspartners en contacten 
bij zoeken naar leer/werk- en stageplaatsen

• Goede doelen en organisaties zowel financieel alsmede fysiek ondersteunen 

• U kunt partner worden van Wij zijn RKAVV. Hiervoor zijn diverse pakketten 
die wij graag nader met u be-spreken en toelichten. Onze huidige partners 
treft u aan op bladzijde 13
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Waarom sponsoren?

Er zijn verschillende redenen om te sponsoren. Misschien voetbalt één van uw 
kinderen bij onze club en wilt u zijn of haar team ondersteunen. Of misschien 
draagt u de club in het algemeen een warm hart toe. Het maakt niet uit wat de 
reden is, u bent bij ons van harte welkom.  

Als sponsor van RKAVV bent u niet alleen een partij die ons middelen 
verschaft, u krijgt er ook heel veel voor terug. U wordt onderdeel van onze 
mooie en warme vereniging met een sterke familiare inslag. Als sponsor 
draagt u bij aan het uitdragen van het gedachtegoed van RKAVV. Recreatief en 
prestatief voetbal voor jong en oud. 

RKAVV vind het contact met haar sponsoren erg belangrijk. We bieden 
ieder seizoen een presentatiegids aan. Hierin wordt de nieuwe selectie 
gepresenteerd en er staan leuke weetjes en achtergrondverhalen in. U ontvangt 
een toegangspas voor de thuiswedstrijden van ons eerste team dat tevens 
toegang biedt tot het sponsorhome. 

Een bezoek aan de wedstrijd en het sponsorhome biedt u de gelegenheid 
om tijdens een hapje en drankje andere sponsoren en relaties van RKAVV te 
ontmoeten.
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Op deze manier bieden wij u de gelegenheid van business to business in een 
gezellige en ongedwongen sfeer. Daarnaast organiseren wij ieder jaar een 
sponsoravond en diverse andere gezellige activiteiten waarbij onderlinge 
kennismaking en gezelligheid voorop staat.

RKAVV beschikt over goede faciliteiten zoals (kunstgras)velden, een zaal, 
kantine en een sponsorhome. Gebruik hiervan is altijd bespreekbaar en wij 
helpen u graag bij het organiseren van bedrijfsactiviteiten op ons complex. 
Onze vrijwilligers staan al te popelen om uw sportdag tot een groot succes te 
maken!

Waarom sponsoren?
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Is uw interesse gewekt? U kunt RKAVV op verschillende manieren steunen. 
De mogelijkheden hebben wij hieronder weergegeven. De leden van de 
sponsor commissie geven u graag verdere uitleg over de diverse vormen van 
sponsoring. Maatwerk is altijd bespreekbaar!

ADVERTEREN & SPONSORING

sponsormogelijkheden

Een teamsponsor steunt een specifiek elftal 
door het sponsoren van kleding.  U kunt zelf 
bepalen welke onderdelen u sponsort. U 
kunt kiezen uit een trainingspak, wedstrijd 
tenue en/of voetbaltas. RKAVV streeft 
ernaar alle elftallen in een gesponsord 
tenue te laten spelen.

Teamsponsorschap

Bij RKAVV hebben we de mogelijkheid om reclameborden langs ons prachtige 
hoofdveld te plaatsen. Wij verzorgen de fabricage, plaatsing en het onderhoud 
van uw bord(en).

Reclameborden hoofdveld
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sponsormogelijkheden

RKAVV TV is een veelbekeken onderwerp op onze website. 
Hierin  onderwerpen over het 1e elftal, de jeugd van 
RKAVV en diverse evenementen. De uitzendingen hebben 
een hoge kijkdichtheid. 

RKAVV TV

Evenementen

Een ideale manier om in één keer een 
grote doelgroep (2100+) te bereiken. In een 
afgesproken periode kunnen we uw advertentie 
één of meerdere keren publiceren.

Twitter en Facebook

Onze prachtige website is het visitekaartje 
van onze club. Er zijn verschillende vormen 
van adverteren mogelijk zoals ‘sponsor van 
de week’ of het plaatsen van uw logo. We 
bespreken graag met u de verschillende 
mogelijkheden.

Website RKAVV

Sponsoring van specifieke evenementen zoals toernooien, familiedag,  
Festival Unlimited e.d. Het gaat hier om een stuk maatwerk. 
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sponsormogelijkheden

Bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal 
bieden  wij een sponsor de mogelijkheid tot 
sponsoring van de wedstrijdbal. Uw bedrijfsnaam 
zal diverse malen worden omgeroepen.

Sponsoring wedstrijdbal

Bij alle thuiswedstrijden van het 1e elftal is er een oplage van 400 stuks.

Wekelijks ontvangen 900 leden en belangstellenden onze nieuwsbrief.

AHOI-extra

Digitale nieuwsbrief RKAVV

Op de beeldschermen in onze kantine en sponsorhome zenden we doorlopend  
actueel sportnieuws, algemeen nieuws, weerberichten, leuke weetjes, foto’s 
van onze club en reclame uit. Uw advertentie kan hier staan in de vorm van een 
foto, logo of een leuk filmpje. 

Club-TV in de kantine

Na het aanleveren van de vlag door de sponsor, zorgt 
RKAVV voor het verdere onderhoud. 

Vlagsponsoring

De sponsorbal staat op een prominente en zichtbare plek op ons complex.
Sponsorbal
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sponsor commissie

De sponsorcommissie bestaat uit een gedreven team van mensen met een 
groot rood wit club hart. Wij staan u graag te woord over onze club en over de 
vele mogelijkheden tot sponsoring. 

Als sponsor maakt u deel uit van onze hechte vereniging met passie voor 
voetbal en met oog voor gezelligheid.

Marcel Gräffner (voorzitter, tel. 06 575 41 638) 

Henry Steffens (tel. 06 224 14 684)

Jelle Abma

Nico van der Geest

Rob Zuijderwijk

Luc Willems

Sander Willemse

Sam Moonen

Marco Bouten



Contact Sponsorcommissie
Marcel Gräffner (voorzitter, tel. 06 575 41 638 
Henry Steffens (tel. 06 224 14 684)
Email: sponsor@rkavv.nl.

Accommodatie
Sportpark De Kastelenring
Sportparkweg 4
2263 SX Leidschendam

Postadres
Postbus 57
2260 AB Leidschendam

Website
www.wijzijnrkavv.nl

Twitter
@wijzijnrkavv

Facebook
RKAVV Leidschendam
Wij zijn RKAVV-nl

LinkedIn
Voetbalvereniging RKAVV


