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RKSV Mierlo-Hout is een levendige en energieke voetbalvereniging. Zij is met 
ongeveer 1000 leden een van de grootste amateurvoetbalvereniging van Helmond. 
Een vereniging die zowel recreatief als sportief goed aangeschreven staat in de hele 
regio, die trots is op het feit dat het 1e en 2e elftal voornamelijk uit Houtse jongens 
bestaat en dat haar jeugd tot de top 100 van Nederland behoort. RKSV Mierlo-Hout 
is een amateurvereniging die volgens haar stakeholders, o.a. de KNVB en de 
gemeente Helmond, de zaken goed op orde heeft. Voldoende en goed 
functionerende commissies en vrijwilligers heeft en midden in de Houtse 
gemeenschap staat en derhalve ook haar maatschappelijke taak serieus neemt.  
Bij RKSV Mierlo-Hout is het mogelijk om uw bedrijf te promoten op allerlei denkbare 
manieren. Standpunt blijft wel dat wij een nuchtere vereniging zijn waar gezond 
verstand de boventoon voert. 
 
 
 
Wij kennen de volgende manieren om uw bedrijf beter in de aandacht van alle 
toeschouwers te brengen: 

- Hoofdsponsor 
- Subsponsor 
- Subsponsor Plus 
- Reclamebordhouder 
- Adverteren in het clubblad "De Blauwwitter" 
- Kledingsponsor van een team 

 
Hierin willen wij uniformiteit en herkenbaarheid bieden naar de mensen toe. U 
bepaalt uw eigen uitingen waarin uw bedrijf door iedereen herkend wordt. Wij bieden 
u een goede sponsorovereenkomst, waarbij duidelijkheid voor beide partijen centraal 
staat. 
Binnen RKSV Mierlo-Hout willen wij op een maatschappelijk verantwoorde manier 
het geld uitgeven. Het geld wordt bij RKSV Mierlo-Hout niet uitgegeven aan de 
spelers zelf. Wij zijn van mening dat voetballers hier met plezier moeten komen 
voetballen en een "Blauwwit Hart" uit moeten stralen. Dit behoudt het karakter wat 
binnen onze vereniging past. 
Het geld wordt o.a. uitgegeven aan het verzorgen van kleding voor diverse teams, 
onderhoud van alle voorzieningen, het aankopen van benodigde materialen en 
ontwikkeling van trainers en scheidsrechters binnen de vereniging. 
 
 
 
 

SPONSORMOGELIJKHEDEN 
RKSV Mierlo-Hout 

De vereniging 

Sponsoring 
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Om voor u een geschikte oplossing op maat te vinden waardoor uw bedrijf nog meer 
in de spotlights komt te staan, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Tijdelijk 
aanspreekpunt binnen de vereniging met betrekking tot de sponsoring is  
Frits Vliegenberg. U kunt hem bereiken door middel van het sturen van een e-mail of 
bellen naar:  
-  TEL: 06 – 11119769 
-   Mail: secretaris@rksv-mierlo-hout.nl 
 
Graag bespreekt hij alle sponsormogelijkheden rustig met u door. 
 
 
 
  
Binnen de vereniging brengen we “De Blauwwitter" uit. Een digitaal fullcolour boekje 
met het laatste nieuws van de vereniging. Deze komt via onze site terecht bij alle 
leden en sponsoren van onze voetbalvereniging. Het is mogelijk om met uw bedrijf 
een advertentie te plaatsen. De kosten hiervoor bedragen € 50,00 voor ¼ pagina 
fullcolour advertentie.  
 
 
 
 
Als hoofdsponsor van RKSV Mierlo-Hout betaalt u een vast bedrag per jaar,   
nader over een te komen. Het contract wordt voor 3 jaar afgesloten en hiervoor krijgt 
u het onderstaande door RKSV Mierlo-Hout aangeboden: 
 

01 Twee reclameborden: van 3,00 x 0,90 meter aan het hoofdveld tussen of 
naast de beide dug-outs, inclusief vervaardigingskosten van het bord. Kan 
ook als 1 bord van 6,00 x 0,90 meter uitgevoerd worden. 

02 Shirtvermelding: Vermelding op het shirt van het 1e en 2e selectieteam.  

03 Advertentie: In elke uitgave het digitale clubblad "De Blauwwitter" een 
fullcolour advertentie ter grootte van ½ pagina. 

04 Sponsorbord Kantine: Een vermelding op het sponsorbord bij de entree 
en in de kantine. 

05 Website: Vermelding op de website van RKSV Mierlo-Hout. 

06 Seizoenkaart: Voor 2 personen voor alle thuiswedstrijden van het 1e elftal. 

07 Omroepen Bedrijfsnaam: Voor aanvang van elke thuiswedstrijd van het 1e 
elftal van RKSV Mierlo-Hout. 

08 Deelname aan sponsoravonden en activiteiten: Uitnodigingen voor 
activiteiten van RKSV Mierlo-Hout zoals de vrijwilligersavond en de seizoen 
opening- en afsluiting. 

09 Leverancier: De sponsor geniet de voorkeur om leverancier van de 
vereniging te worden, mits in prijs en kwaliteit concurrerend. 

10 Beroep op de vereniging: Sponsor kan incidenteel een beroep doen op de 
vereniging bij eigen activiteiten. 

11 Foto: Foto van het 1e en 2e elftal met eigen naamvermelding op verzoek 

Sponsor worden? 

Adverteren                                                                                                 vanaf  € 50,00 

Hoofdsponsor                                                                                        Vanaf € 3500,00 

mailto:secretaris@rksv-mierlo-hout.nl
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Als subsponsor van RKSV Mierlo-Hout betaalt u een vast bedrag per jaar,  
€ 1.250,00. Het contact wordt echter voor 3 jaar afgesloten en wordt u het 
onderstaande door RKSV Mierlo-Hout aangeboden: 
 

01 Twee reclameborden: van 3,00 x 0,90 meter aan het hoofdveld, inclusief 
vervaardigingskosten van het bord. Kan ook 1 bord van 6,00 x 0,90 meter 
worden. 

02 Advertentie: In elke uitgave het digitale clubblad "De Blauwwitter" een 
fullcolour advertentie ter grootte van ¼ pagina. 

03 Sponsorbord Kantine: Vermelding op het sponsorbord bij de entree en in 
de kantine. 

04 Website: Vermelding op de website van RKSV Mierlo-Hout. 

05 Seizoenkaart: voor 2 personen voor alle thuiswedstrijden van het 1e elftal. 

06 Omroepen Bedrijfsnaam: Voor aanvang van elke thuiswedstrijd van het 1e 
elftal van RKSV Mierlo-Hout. 

07 Deelname aan sponsoravonden en activiteiten: Uitnodigingen voor 
activiteiten van RKSV Mierlo-Hout zoals de vrijwilligersavond en de seizoen 
opening- en afsluiting. 

08 Leverancier De sponsor geniet de voorkeur om leverancier van de 
vereniging te worden, mits in prijs en kwaliteit concurrerend. 

09 Beroep op de vereniging: Sponsor kan incidenteel een beroep doen op de 
vereniging bij eigen activiteiten. 

10 Foto: Foto van het 1e en 2e elftal met eigen naamvermelding op verzoek 

 
 
 
 

01 Twee reclameborden: van 3,00 x 0,90 meter aan het hoofdveld, inclusief 
vervaardigingskosten van het bord. Kan ook 1 bord van 6,00 x 0,90 meter 
worden. 

02 Advertentie: In elke uitgave het digitale clubblad "De Blauwwitter" een 
fullcolour advertentie ter grootte van ¼ pagina. 

03 Sponsorbord Kantine: Vermelding op het sponsorbord bij de entree en in 
de kantine. 

04 Website: Vermelding op de website van RKSV Mierlo-Hout. 

05 Seizoenkaart: voor 2 personen voor alle thuiswedstrijden van het 1e elftal. 

06 Omroepen Bedrijfsnaam: Voor aanvang van elke thuiswedstrijd van het 1e 
elftal van RKSV Mierlo-Hout. 

07 Deelname aan sponsoravonden en activiteiten: Uitnodigingen voor 
activiteiten van RKSV Mierlo-Hout zoals de vrijwilligersavond en de seizoen 
opening- en afsluiting. 

08 Leverancier De sponsor geniet de voorkeur om leverancier van de 
vereniging te worden, mits in prijs en kwaliteit concurrerend. 

Subsponsor                                                                                                     € 1.250,00 

Subsponsor Plus                                                                                            € 1.500,00 
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Beroep op de vereniging. Sponsor kan incidenteel een beroep doen op de 
vereniging bij eigen activiteiten. 
Shirtreclame. Vermelding van logo en/of bedrijfsnaam op de voorzijde van 
de shirts van een elftal naar keuze, indien (nog) vrij van reclame. 

11 Foto: Foto van het 1e en 2e elftal met eigen naamvermelding op verzoek 

 
 
 
 
 
Als reclamebordsponsor wordt uw reclamebord aan het hoofdveld van  
RKSV Mierlo-Hout op sportpark De Beemd geplaatst. RKSV Mierlo-Hout biedt  
hierbij twee mogelijkheden aan t.w.: 
 
Het standaard reclame bord, afmeting 3,00 x 0,625 meter. U betaalt hiervoor een 
bedrag van € 140,00 per jaar excl. eenmalige aanmaakkosten van € 200,00. 
 
Het exclusieve reclamebord bestaande uit twee reclameborden met de afmeting  
3,00 x 0,90 meter per bord. U betaalt hiervoor een bedrag € 600,00 per jaar excl. 
eenmalige aanmaakkosten van € 240,00 per bord. Beide borden kunnen ook als 1 
bord van 6,00 x 0,90 meter uitgevoerd worden. 
 
Het materiaal van de borden is Volkern (Trespa), in de kleur wit.  
De belettering: 

- De folie is van buitenkwaliteit en wordt 5 jaar gegarandeerd op kleurechtheid 
en loslaten. 

- Elk bord wordt in originele logokleuren uitgevoerd. 
- Aanleveren van logo's bij voorkeur digitaal in het formaat .EPS of .AL, of 

analoog op A4-formaat. 
- Kleuren graag in PMS of RAL-nummers 

 
 
 
 
 
Als kledingsponsor wordt een team voorzien van een voetbalshirt, voetbalbroek, 
voetbalkousen en een sporttas in de vastgestelde kleuren van onze vereniging. Alle 
kledingstukken en de sporttas zijn voorzien van het logo van onze vereniging. 
Daarlangs wordt het shirt aan de voorzijde en de sporttas bedrukt met het logo en/of 
de naam van uw bedrijf. 
De bestelling van deze kleding verloopt via onze vereniging om uniformiteit van 
kleding te garanderen. De kleding blijft eigendom van de vereniging en blijft bij het 
team waarvoor het is aangeschaft. 
 
Als kledingsponsor betaalt u voor een team onder de JO13 (uitgaande van 10 
spelers) een vast bedrag per jaar van € 450,00. Voor de teams JO13 en hoger 
betaalt U per speler een evenredig bedrag. Het contract wordt voor 3 jaar afgesloten.  
 
Alle prijzen zijn exclusief btw. 

Reclamebord                                                                                           vanaf  € 140,00 

Kledingsponsor                                                                                       vanaf  € 450,00 


