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Prijslijst RKDEO Sponsormogelijkheden  

Clubinformatie 
 Opgericht in 1934 

 Met ±1.550 leden een van de grootste sportverenigingen van Haaglanden 

 Afdelingen veldvoetbal, zaalvoetbal, darts, biljarten en vissen 

 Ca. 1.250 spelende voetbal leden, waarvan 900 jeugd (6-18 jaar) 

 Spelend op het Sportpark Centrum Nootdorp: 5 velden, waarvan 2 kunstgras, overdekte 

tribune langs hoofdveld, eigen sporthal 

 Veldvoetbal: 12 seniorenteams op zondag (mannen en vrouwen), 73 jeugdteams op 

zaterdag  

 Zaalvoetbal: 9 teams (mannen en vrouwen) en een G-team. 

 1e seniorenteam in 2015-2016 uitkomend in de 2e klasse KNVB, 2e seniorenteam in de 

res. 1e klasse KNVB,  

 1e damesteam in 2015-2016 uitkomend in hoofdklasse KNVB   

 1e jeugdselectieteams uitkomen in hoofd- en 1e klasse KNVB district West 2, 

 Hoofdsponsor: Drukkerij Van de Sande, Nootdorp 

 Leeftijdgroepsponsors jeugd:  

A-jeugd: Eigendom Verzekeringen, 

B-jeugd: Tapas del Mondo, Nootdorp,  

C- jeugd: Van Venrooij Bouw,  

D-jeugd: Huis & Hypotheek,  

E1 t/m E8: Jumbo Nootdorp/Ypenburg, E9-E17: PLUS Ypenburg,  

F-jeugd: Profile Tyrecenter Nootdorp 
 

SPONSORING & PROMOTIE MOGELIJKHEDEN RKDEO 
Tarieven (excl. 21% BTW) 

 

Plaatsing reclameborden (300 x 75 cm.): 

 Bord langs veld 1 of 2:      € 250,- 

 Bord 2e ring veld 1 (ca. 2,50 m. hoog)     € 350, 

 Bord muur sporthal        € 195,- 

Tarief per seizoen, contract 4 seizoenen inclusief productie bord. 

RKDEO helpt graag met ontwerpen van goed communicerende borden. 
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Teamsponsoring 

 Senioren: wedstrijdtenue, trainingspakken, tassen    aanschafprijs 

 Jeugd: presentatiepakken, trainingskleding, tassen   aanschafprijs 

Contract voor minimaal 3 seizoenen, alle genoemde ‘materialen’ dienen besteld te worden 

uit de officiële Kelme - kledinglijn van RKDEO, met tussenkomst van de sponsorcommissie. 
 

Balsponsoring 

 Aanbieden wedstrijdbal thuiswedstrijd 1e elftal senioren    € 75,- 

 

Videoscreen clubgebouw 

Op dit scherm wordt gedurende 40 uur per week informatie en actuele foto’s 

gepresenteerd in een programma van ca. 20 minuten met voordurende herhaling: 

 Uw reclameboodschap van 10 seconden voor een periode van 4,5 maand,  

ca. 2.000 uitzendingen        € 250,- 

 

Presentatiegids (oplage 1.500 per seizoen) 

 ¼ pagina advertentie (fc)        € 125,- 

 ½ pagina advertentie (fc)        € 225,- 

 Hele pagina advertentie (fc)        € 395,- 

 

Sponsordeur kleedkamer 

Door middel van bestickering van de deur van één van de kleedkamers 

komt de boodschap van de sponsor direct bij de doelgoep . 

Tarief per seizoen, contract 4 seizoenen inclusief bestickering deur  € 250,- 

 

Activiteiten sponsoren 

RKDEO organiseert tal van activiteiten, zowel voetbalgerelateerd (toernooien, keepersclinic, 

voetbalquiz, ouder-kind toernooi, Champions League voor mini F) als daarbuiten 

(Sinterklaasfeest, paas activiteiten, zwemavonden, familiedag (DEO-dag). Deze activiteiten 

kunt u ondersteunen. Meer info te verkrijgen bij de sponsorcommissie 

(sponsorcom@rkdeo.nl) 

  

mailto:sponsorcom@rkdeo.nl
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RKDEO - Vooruit – Sponsorpakketten 
 

RKDEO mag zich na een enorme groei in de laatste 10 jaar één van de grootste 
sportverenigingen van Haaglanden noemen. Elke week bezoeken ca. 2000 mensen het 
terrein. De vereniging brengt inmiddels vele veldteams op de groene mat. En de club wil qua 
voetbalprestaties nog steeds vooruit. Door goede trainingsfaciliteiten en deskundige en 
ervaren trainers moet iedereen de kans krijgen om beter te leren voetballen en moeten 
talenten de kans krijgen zich nog beter te ontwikkelen. Door goede voorzieningen voor de 
selectieteams bij senioren en jeugd moet er een nog betere basis komen om goed presteren 
en in de hogere klasses te (blijven) spelen. Om alle ambities waar te maken is een groter 
budget nodig. Daarom zijn er RKDEO ‘VOORUIT’ sponsorpakketten! 

RKDEO VOORUIT SPONSORPAKKETTEN 

Sponsorpakket A      € 1.450,- per seizoen* 

 reclamebord 6 meter breed veld 1 

 reclamebord 6 meter breed veld 2 

 boodschap op videoscreen in kantine 

 logo op RKDEO.nl website 

 logo op programmaboekje thuiswedstrijden RKDEO 1 

 advertentie 1/1 pagina RKDEO presentatiegids 

 gratis deelname aan RKDEO Vooruit sponsoruitje 

 uitnodiging voor 4 personen RKDEO sponsoravond 

 in overleg mogelijkheid tot gebruik RKDEO accommodatie 
 

Sponsorpakket B      € 950,- per seizoen* 

 reclamebord 6 meter breed veld 1 

 reclamebord 3 meter breed veld 2 

 boodschap op videoscreen in kantine 

 logo op RKDEO.nl website 

 logo op programmaboekje thuiswedstrijden RKDEO 1 

 advertentie 1/2 pagina RKDEO presentatiegids 

 gratis deelname aan RKDEO Vooruit Sponsor uitje 

 uitnodiging voor 4 personen RKDEO sponsoravond 

 

Sponsorpakket C      € 750,- per seizoen* 

 - reclamebord 3 meter breed veld 1 

 - reclamebord 3 meter breed veld 2 

 - boodschap op videoscreen in kantine 

 - logo op RKDEO.nl website 

 - advertentie 1/2 pagina RKDEO presentatiegids 

 - uitnodiging voor 2 personen RKDEO sponsoravond 

productiekosten reclameborden worden apart aan sponsor in rekening gebracht 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW 


