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Business Club Rijsoord (BCR)  
De businessclub vvRijsoord is blijvend op zoek naar mogelijkheden om sponsoren te 
werven en zodoende financiële middelen te verkrijgen om de prestaties van de 
voetbalvereniging Rijsoord te ondersteunen. 
De BCR heeft diverse mogelijkheden binnen vv Rijsoord om sponsoren aan te 
trekken en in hun behoefte te voorzien. Sponsor worden van vvRijsoord staat voor 
een juiste balans tussen zakelijk en sportief. 
 
Doelstelling  
De Stichting Business Club Rijsoord (kortweg: BCR) biedt ondernemingen, uit de 
regio, uitstekende mogelijkheden om in contact te treden met andere bedrijven en 
consumenten. Via onze Businessclub kunnen bedrijven hun naamsbekendheid 
vergroten waarbij tevens de voetbalvereniging Rijsoord wordt ondersteund om 
zodoende maximaal te kunnen presteren in het amateurvoetbal.  
Leden van de Businessclub hebben de mogelijkheid om de thuiswedstrijden van het 
eerste elftal te volgen en na afloop in de bestuurskamer annex sponsorhome met 
collega-sponsoren te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. 
Daarnaast worden er gedurende het voetbalseizoen voor de Businessclubleden 
verschillende bijeenkomsten georganiseerd zoals een sponsorevent en de sfeervolle 
traditionele Kaas-en Wijnavond.  
 
Al vele bedrijven hebben de Stichting Businessclub Rijsoord ontdekt. Zij zorgen voor 
naamsbekendheid van je onderneming via bijvoorbeeld de Rijsoord website, een 
reclamebord of ander soort communicatiedrager. Wil je in contact komen met 
vvRijsoord en hun sponsors? Neem dan contact op via één van Businessclub-
bestuursleden.  
 



 Bestuurssamenstelling Stichting Business Club Rijsoord  
 
 
 
 Voorzitter:  
 Marcha van Veen  
 Telefoon: 06 - 42 60 50 69 
 E-mail: m.vanveen@vv-rijsoord.nl 
 
      Secretaris:  
      Denise Bazen  
      Telefoon: 06 - 52 43 39 59 
      E-mail: d.bazen@vv-rijsoord.nl 
 
 Penningmeester:  
 Remco van den Bogerd  
 Telefoon: 06 - 28 77 30 33 
 E-mail: r.vandenbogerd@vv-rijsoord.nl 
  
      Commissielid:  
      Paulus van den Heerik  
      Telefoon: 06 - 51 21 53 59 
      E-mail: p.vandenheerik@vv-rijsoord.nl 
  
 Commissielid: (vice voorzitter) 
 Perry Freriks  
 Telefoon: 06 - 41 36 27 49 
 E-mail: p.freriks@vv-rijsoord.nl 
  
      Commissielid:  
      Perry van Veen  
      Telefoon: 06 - 51 36 22 09 
      E-mail: p.vanveen@vv-rijsoord.nl 
  
 Commissielid:  
 Alfred Kooiman  
 Telefoon: 06 - 41 56 13 32 
 E-mail: a.kooiman@vv-rijsoord.nl 
  
      Commissielid: (Jeugdsponsoring) 
      Danny Gerbrands 
      Telefoon: 06 - 55 83 00 56 
      E-mail: d.gerbrands@vv-rijsoord.nl 
 
 
 
   



 
 
 
 
 
 
Activiteiten Business Club Rijsoord 
 
Wedstrijddagen 
Leden van de Businessclub hebben de mogelijkheid om de thuiswedstrijden van het 
eerste elftal te volgen en na afloop in de bestuurskamer annex sponsorhome met 
collega-sponsoren te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.  
U wordt daarbij gastvrij ontvangen door de bestuursleden van onze Businessclub die 
u zullen introduceren bij de andere sponsoren. 
 
 
Sponsor-event 
Ieder voetbalseizoen organiseert de BCR diverse activiteiten waarvoor al haar 
sponsoren een persoonlijke uitnodiging voor ontvangen. Ze zijn dan van harte 
welkom om met partner of introduce deze evenementen te komen bijwonen. 
Hierbij is er altijd voldoende ruimte om onder het genot van een hapje en een 
drankje te netwerken. 
  
 
Kaas- en Wijnavond  
Zo’n twee weken voor de Kerst wordt op een donderdagavond de jaarlijks 
terugkerende traditionele ‘Kaas- en Wijnavond’ georganiseerd. In een kerstsfeer  
omgetoverde kantine kan men genieten van de vele culinaire hapjes, verschillende 
wijnsoorten van Les Amis du Vin en eveneens kennis te maken met onze leden, 
sponsoren en te netwerken. 
  

Graag tot ziens bij voetbalvereniging Rijsoord! 

 



  
 
 
 
 
 
Sportief in beeld is sportief onder de aandacht. 
 
Informatie over de sponsor- en promotiemogelijkheden bij v.v. Rijsoord.  
Honderdduizenden mensen leggen hun hart en ziel in het voetbal. Ze bedrijven de 
sport, zijn vrijwilliger, besturen de club, zijn supporter of worden sponsor.  
Ook zakelijk zien steeds meer bedrijven de voordelen van het sponsoren van een 
vereniging en raken betrokken in het netwerk bij een club. 
Voetbalvereniging Rijsoord biedt de mogelijkheid om sponsor te worden en uw 
bedrijf te koppelen aan dit netwerk. Bij v.v. Rijsoord zijn er genoeg manieren om uw 
bedrijf te promoten, uw naamsbekendheid te vergroten en in beeld te komen bij 
potentiele opdrachtgevers.  
 
Sponsormogelijkheden bij v.v. Rijsoord:  
De mogelijkheden kunnen in overleg worden samengesteld en afgestemd op de 
specifieke wensen van een sponsor.  
Er zijn standaard drie sponsorpakketten. 
Elk sponsorpakket heeft z’n eigen omvang en biedt diverse mogelijkheden. 
 
Sponsor- en promotiemogelijkheden bij de v.v. Rijsoord  
1. Club van 1250  
2. Club van 450  
3. Shirt-/Team-sponsor (hoofdsponsor) 
    Shirt-/Team-sponsor (sub-sponsor) 
    Shirt-/Teamsponsor (lagere elftallen) 
4. Reclamebord  
5. Wedstrijdbal  
6. Website v.v. Rijsoord  
7. Bus-sticker Rijsoord (spelers)bus  
8. Rijsoord Club TV  
9. Presentatiegids De Kraai 
10. jeugdsponsorpakket  
 
Meer informatie over sponsor- en promotiemogelijkheden binnen de 
voetbalvereniging Rijsoord?  
Wil je meer weten over één van de sponsor- promotiemogelijkheden binnen de v.v. 
Rijsoord, of wil je een vrijblijvende afspraak maken, bel dan met één van de 
Businessclub bestuursleden of stuur een mail en wij nemen contact met u op. 
(zie hiervoor de contactgegevens op blad 2) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Sponsor- en promotiemogelijkheden bij de v.v. Rijsoord  
Onderstaand een specificatie van verschillende sponsorpakketten. 
 
 

1.)  Club van 450  
Een sponsor van de club van 450 krijgt onderstaande reclame uitingen; 
naamsvermelding op sponsorbord in de kantine 
naamsvermelding op de vvRijsoord website 
naamsvermelding in de presentatiegids 
een tribunebord formaat 100 x 50 cm 
een sponsorbordje in de bestuurskamer/sponsorhome/kantine 
sponsorpas (2 ex.) voor gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van ons eerste elftal 
toegang tot het sponsorhome tijdens thuiswedstrijden voor- en na de wedstrijd 
toegang met introducé voor de jaarlijkse kaas en wijnavond 
toegang met introducé voor het jaarlijkse sponsorevent  
Contractduur: 3 jaar  
Kosten: € 450,- per jaar (excl.btw) 
 
 

2.)  Club van 1.250  
Een sponsor van de club van 1.250 krijgt onderstaande reclame uitingen; 
14x per jaar een full colour advertentie (60 x 80 mm) op één van de vier vvRijsoord 
sportpagina’s in de huis-aan-huiskrant ‘De Combinatie’ (verspreiding huis-aan-huis in 
Ridderkerk in een oplage van ca. 26.000 exemplaren), verschijnt op donderdag na 
elke competitie- thuiswedstrijd van Rijsoord 1 in het lopende voetbalseizoen. 
1x per jaar kan de sponsor ter promotie van zijn bedrijf, een redactioneel stuk 
plaatsen in de krant op één van deze Rijsoord Sportpagina’s. 
een naamsvermelding op het sponsorbord in de kantine 
een naamsvermelding op de Rijsoord website 
een naamsvermelding in de jaarlijkse presentatiegids 
een tribunebord van 100 x 50 cm 
twee maal een sponsorbordje in de bestuurskamer/sponsorhome/kantine 
sponsorpas (2 ex.) voor gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van ons eerste elftal 
toegang tot het sponsorhome tijdens thuiswedstrijden voor- en na de wedstrijd 
toegang met introducé voor de jaarlijkse kaas en wijnavond 
toegang met introducé voor het jaarlijkse sponsorevent  
Contractduur: 3 jaar  
Kosten: € 1.250,- per jaar (excl.btw) 



 

 
 
 
 
 
 
3a.) Hoofdsponsor (Team-/Shirtsponsor indien beschikbaar) 
Bij het eerste elftal is er de mogelijkheid om op te treden als hoofdsponsor,  
team-/shirtsponsor. U kunt uw bedrijf middels shirtreclame verbinden  
aan het eerste team en aan de buitenwacht presenteren. Uw reclame wordt op 
onderstaande producten uitgevoerd. 
 
Onderstaande reclame uitingen zijn mogelijk; 

- het voetbaltenue (uit en thuis tenue) 
- trainingspak 
- uitgaanspak (in overleg en na contractperiode kledingsponsor) 
- voetbaltas 
- achterzijde spelersbus (190 x 80 cm) 
- reclamebord 250 x 70 cm langs het veld 
- reclamedoek 500 x 100 cm boven het doel 
- 14x per jaar een full colour advertentie (60 x 80 mm) op één van de vier 

vvRijsoord sportpagina’s in de huis-aan-huiskrant ‘De Combinatie’ 
(verspreiding huis-aan-huis in Ridderkerk in een oplage van ca. 26.000 
exemplaren), verschijnt op donderdag na elke competitie- thuiswedstrijd van 
Rijsoord 1 in het lopende voetbalseizoen. 

- 1x per jaar kan de sponsor ter promotie van zijn bedrijf, een redactioneel stuk 
plaatsen in de krant op één van deze Rijsoord Sportpagina’s. 

- één advertentiepagina in de jaarlijkse uitgave van de presentatiegids 
- een naamsvermelding op het sponsorbord in de kantine 
- een naamsvermelding op de Rijsoord website 
- een naamsvermelding in de jaarlijkse presentatiegids 
- een tribunebord GROOT (binnenzijde) 400 x 100 cm 
- een tribunebord KLEIN (achterzijde) 100 x 50 cm 
- een tribunebord GROOT (achterzijde) 200 x 150 cm 
- vier maal een sponsorbordje in de bestuurskamer/sponsorhome/kantine 
- naamsvermelding + logo op hoofdsponsorbord in de kantine 
- naamsvermelding + logo op roterend reclame bord in de kantine hoofdingang 
- sponsorpas voor gratis toegang tot de thuiswedstrijden van ons eerste elftal 
- toegang tot sponsorhome tijdens thuiswedstrijden voor- en na de wedstrijd 
- toegang met introducé voor de jaarlijkse kaas en wijnavond 
- toegang met introducé voor het jaarlijkse sponsorevents  

 
 Contractduur : in overleg  
 Kosten  : in overleg 

 
 



 

   
 
 
 
 
 
3b.) Subsponsor (Team-/Shirtsponsor indien beschikbaar) 
Bij het eerste elftal is er de mogelijkheid om op te treden als subsponsor.   
U kunt uw bedrijf op de achterzijde van het shirt aan de buitenwacht presenteren. 
Uw reclame wordt op een kleiner formaat dan de hoofdsponsor op onderstaande 
producten uitgevoerd. 
 
Onderstaande reclame uitingen zijn mogelijk op; 
 

- het voetbaltenue achterzijde (uit en thuis tenue) 
- spelersbus (op achterzijde 190 x 40 cm) 
- een tribunebord GROOT (binnenzijde) 400 x 100 cm 
- supsponsorbord langs het hoofdveld 400 x 80 cm  
- 14x per jaar een full colour advertentie (166 x 124 mm) op één van de vier 

vvRijsoord sportpagina’s in de huis-aan-huiskrant ‘De Combinatie’ 
(verspreiding huis-aan-huis in Ridderkerk in een oplage van ca. 26.000 
exemplaren), verschijnt op donderdag na elke competitie- thuiswedstrijd van 
Rijsoord 1 in het lopende voetbalseizoen. 

- 1x per jaar kan de sponsor ter promotie van zijn bedrijf, een redactioneel stuk 
plaatsen in de krant op één van deze Rijsoord Sportpagina’s. 

- één advertentiepagina in de jaarlijkse uitgave van de presentatiegids 
- een naamsvermelding op het sponsorbord in de kantine 
- een naamsvermelding op de Rijsoord website 
- een naamsvermelding in de jaarlijkse presentatiegids 
- een tribunebord GROOT (binnenzijde) 400 x 100 cm 
- een tribunebord KLEIN (achterzijde) 100 x 50 cm 
- drie maal een sponsorbordje in de bestuurskamer/sponsorhome/kantine 
- naamsvermelding + logo op hoofdsponsorbord in de kantine 
- naamsvermelding + logo op roterend reclame bord in de kantine hoofdingang 
- sponsorpas voor gratis toegang tot thuiswedstrijden van ons eerste elftal 
- toegang tot sponsorhome tijdens thuiswedstrijden voor- en na de wedstrijd 
- toegang met introducé voor de jaarlijkse kaas en wijnavond 
- toegang met introducé voor het jaarlijkse sponsorevents  

 
 
 Contractduur : in overleg  
 Kosten  : in overleg 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
4. Reclameborden 
Op ons sportpark zijn diverse mogelijkheden om een uw bedrijf te presenteren. 
Eén van de mogelijkheden is een reclamebord of doek te plaatsen. 
  
 
 a.) Langs het veld (bord) 
 Afmeting: 250 x 70 cm Kosten per jaar: € 200,- (excl.btw) 
 Contractduur: 5 jaar 
 Afmeting: 500 x 70 cm Kosten per jaar: € 350,- (excl.btw) 
 Contractduur: 5 jaar  
 
 b.) Boven het doel (doek) 
 Afmeting: 500 x 100 cm  Kosten per jaar: € 500,- (excl.btw) 
 Contractduur: 5 jaar  
 Afmeting: 750 x 100 cm  Kosten per jaar: € 650,- (excl.btw) 
 Contractduur: 5 jaar  
 

c.) Boven de tribune (bord)  
 Afmeting: 2000 x 70 cm  Kosten per jaar: € 800,- (excl.btw)   
  
 
5. Wedstrijdbal  
Tijdens elke competitie (thuiswedstrijd) van Rijsoord 1 kunt u een wedstrijdbal  
schenken. De schenker van een wedstrijdbal wordt omgeroepen voor aanvang 
van de wedstrijd en krijgt een vermelding in het wedstrijdprogrammaboekje.  
Kosten wedstrijdbal: € 50,- (excl.btw)  

 



 
 
 
 
 
 
6. Website v.v. Rijsoord (www.vv-rijsoord.nl)  
De website van voetbalvereniging staat ruim in de belangstelling en trekt dagelijks 
vele honderden bezoekers en in het weekend loop dit al gauw naar ruim duizend.  
Voor welke sponsor is het niet aantrekkelijk om een banner op dit medium te hebben 
staan? Op onze website kunt een banner plaatsen. 
Contractduur : in overleg  
Kosten  : in overleg 
 
 
7. Busreclame (spelersbus) vvRijsoord 
De club beschikt over een eigen verenigings-bus en is een prima uitstraling voor de 
totale vereniging. Gedurende het voetbalseizoen is de bus iedere zaterdag op weg 
naar een uitwedstrijd van o.a. ons 1e elftal, maar is ook beschikbaar voor andere  
teams van onze vereniging. Dankzij diverse sponsoren is de exploitatie van deze fraai 
uitziende spelersbus mede mogelijk gemaakt. Een mooie gelegenheid om  
uw bedrijf meer naamsbekendheid te geven. U krijgt bovendien een 
naamsvermelding in onze jaarlijkse presentatiegids die bij aanvang het nieuwe 
voetbalseizoen verschijnt. 
De afmeting van een bus-sticker is 40 x 90 cm 
Kosten per jaar: € 250,- (excl.btw) 
 

  



 
8. Rijsoord Club TV  
Voetbalvereniging Rijsoord beschikt over een narrowcasting TV-circuit genaamd:  
Rijsoord Club TV op 4 TV-schermen 
(1 scherm in de bestuurskamer/sponsorhome en 3 schermen in de kantine) uw 
reclameboodschap en/of bedrijf kunt presenteren. 
Rijsoord Club TV draait 24 uur per dag en 7 dagen in de week.  
Kosten per jaar: € 300,- (excl.btw) 
 
 
9. Presentatiegids De Kraai  
Jaarlijks verschijnt bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen een fraaie 
presentatiegids welke geheel in full colour wordt gedrukt.  
De presentatiegids met een gedrukte oplage van ca. 750 stuks en een omvang van 
zo’n 56 full colour pagina’s wordt verspreidt onder de Rijsoordleden, alle sponsoren,  
adverteerders, leestafels en bij de tegenstanders van Rijsoord 1. 
  
Onze advertentietarieven in 2016:  
1/4 pagina  (185 x 65 mm of 92 x 135 mm)  € 110,- (excl.btw) 
1/2 pagina  (185 x 135 mm of 92 x 275 mm) € 200,- (excl.btw) 
1/1 pagina (185 x 275 mm of 210 x 297 mm)  € 380,- (excl.btw) 



 

 

 
Correspondentie: 

 
Stichting 

Business Club Rijsoord 
 

Postbus 59, 
2980 AB  RIDDERKERK 

 
businessclub@vv-rijsoord.nl 

 
 

 
Rijsoord 
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