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Aan de aftrap visie
•	 Krsv Vredenburch	is	een	voetbalvereniging	

met	ruim	400	leden

•	 Gevestigd	in	Rijswijk	(Z-H)		

aan	het	Julialaantje	15B

•	 Opgericht	op	1	juni	1931		

en	dus	79	jaar	oud

•	 Senioren	voetbal	 3	teams	op	zaterdag

	 	 6	teams	op	zondag

•	 Junioren	voetbal	 24	teams

•	 Ons	sportcomplex	heeft	4	velden,		

waarvan	1	met	kunstgras.		

Bij	toename	van	het	ledenaantal	wordt		

er	een	2e	kunstgrasveld	gerealiseerd	

•	 Verlichting	op	tweetal	velden,		

op	het	hoofd-	en	2e	trainingsveld

•	 Wij	hebben	9	kleedkamers

•	 Een	groot	clubhuis	met	een		

goede	keuken

•	 Een	nieuw	complex,	dat	aan	alle		

moderne	standaardvereisten	voldoet

•	 Communicatie	via	onze		

vernieuwde	website

•	 Wekelijks	tientallen	vrijwilligers		

in	actie	voor	de	vereniging

•	 Krsv Vredenburch	is	de	thuisbasis	voor	

de	KNVB	en	hun	regioactiviteiten.	

Krsv Vredenburch 

Krsv Vredenburch	is	een	zaterdag-	en	

zondagvereniging.	Het	eerste	zondagteam	speelt	

in	de	3e	klasse	KNVB.	Het	eerste	zaterdagteam	

speelt	in	de	4e	klasse	KNVB.	

De	overige	seniorenteams	spelen	recreatief.	

De	1e	jeugdselectie	teams	spelen	in	de	2e	

klasse	KNVB.	De	jeugdwedstrijden	worden	

gespeeld	op	zaterdag.	

Daarnaast	biedt	onze	vereniging	ook	de	

mogelijkheid	en	faciliteiten	voor	het	G-voetbal,	

recreatief	voetbal	voor	gehandicapten.	

Op	dit	moment	is	er	één	G-team	binnen	

Vredenburch	actief.		

De	doelstelling	van	krsv Vredenburch	is	om	met	

de	hoogste	seniorenteams	en	de	selectieteams	

van	de	jeugdafdeling	op	een	zo	hoog	mogelijk	

niveau	te	voetballen.	Continu	doorstroming	

vanuit	de	eigen	jeugd	naar	de	senioren	is	van	

groot	belang.	De	jeugdselecties	krijgen	daarom	

de	hiervoor	noodzakelijke	aandacht.	Verder	wil	

de	vereniging	iedere	voetballer	de	mogelijkheid	

bieden	op	zijn	of	haar	niveau	te	spelen	en	wil	

ze	de	daarbij	behorende	training	en	begeleiding	

bieden.	Het	streven	is	gericht	op	een	gezonde	

balans	tussen	recreatief	en	prestatief	voetbal.	

Hierbij staan plezier en fatsoen voorop

De	vereniging	neemt	een	belangrijke	plaats	

in	binnen	de	gemeente	Rijswijk.	De	nieuw	

opgezette,	uitstekende	jeugdopleiding	alsmede	

de	aantrekkingskracht	van	ons	nieuw	gebouwde,	

multifunctionele	sportcomplex	zorgt	voor	een	

fors	aantal	jonge	leden.	Hierbij	wordt	er	dit	jaar	

tevens	gestart	met	een	voetbalacademie	op	het	

Vredenburch-complex	waardoor	de	techniek	van	

onze	jeugd	nog	verder	kan	

worden	geoptimaliseerd.

Even voorstellen

Voetbalacademie

De	jeugd	heeft	volgens	traditie	een	belangrijke	

plaats	bij	krsv	Vredenburch.	

De	vestiging	van	de	voetbalacademie	

“De	nieuwe	Burcht”	op	ons	complex	is	dan	

ook	een	belangrijke	toevoeging	aan	de	

mogelijkheden	die	de	jeugd	bij	onze	vereniging	

heeft.	De	voetbalacademie	is	ook	

toegankelijk	voor	niet-leden.

Multifunctioneel Sportcentrum Vredenburch

Als	onderdeel	van	de	Landgoederenzone	Rijswijk	

is	het	sportpark	Vredenburch	het	afgelopen	jaar	

getransformeerd	in	een	open	sportpark,	waar	

in	een	rustieke	omgeving	kan	worden	vertoefd.

Het	sportcentrum	Vredenburch	krijgt	daarbinnen	

de	functie	van	ontmoetingsplaats	voor	jong	en	

oud,	gedurende	de	dag	en	avond,	door	de	week	

en	in	het	weekend.	

Kortom	een	pleisterplaats	voor	allen	vanuit	het	

woongebied	Rijswijk	Centrum.

Het	multifunctionele	karakter	manifesteert	zich	

door	de	toevoeging	van	ruimtes	voor	naschoolse	

opvang	gericht	op	sport,	een	soccer	beachveld,	

8	jeux	des	boules	banen,	een	speeltuin	en	op	

termijn	nog	een	jeugdsportveld.

Dit	betekent	dat	er	naast	het	traditionele	

veldvoetbal	ruimte	is	gekomen	voor	andere	

activiteiten	als	een	jeux	des	boules	vereniging,	

een	klaverjasclub,	een	voetbalschool,	een	

soccerbeach-	en	volleybalclub	en	een	soos	in	

de	middag	voor	55+ers.

Multifunctioneel	gebruik	betekent	ook	dat	andere	

geïnteresseerden	naast	de	voetbalvereniging	

krsv	Vredenburch	en	kinderopvang	B4kids	

gebruik	kunnen	maken	van	de	accommodatie.	

Voorbeelden	hiervan	zijn	de	Brandweer	en	de	

Rijswijkse	scholen.	Ook	voor	het	bedrijfsleven	is	

er	ruimte	voor	toernooien	en	bijeenkomsten.

Door	tevens	onder	auspiciën	van	de	Stichting	

Welzijn	Rijswijk	(SWR)	samenwerkingsverbanden	

aan	te	gaan	met	omliggende	clubs	als	de	

Scouting,	Don	Bosco,	kinderboerderij	en	school/

kindertuinen	zullen	er	mogelijkheden	worden	

gecreëerd	voor	grote	manifestaties	op	het	

sportcomplex	gericht	op	kinderen.	

Het	benutten	van	het	complex	in	het	kader	van	

het	strandwalfestival	is	daar	een	voorbeeld	van.

Onze visie op sponsoring

Het	jeugdvoetbal	en	het	prestatievoetbal	

kunnen	zich	zonder	de	steun	van	sponsors	

niet	verder	ontwikkelen.	Daarom	brengen	wij	u	

via	deze	brochure	graag	op	de	hoogte	van	de	

belangrijkste	mogelijkheden	tot	sponsoring,	bij	

versterking	van	uw	naamsbekendheid	en/of	bij	

het	tonen	van	betrokkenheid	bij	de	sport.

Een	voetbalvereniging	neemt	een	steeds	

belangrijkere	maatschappelijke	positie	in.	Het	

leiden	van	een	voetbalvereniging	vertoont	steeds	

meer	overeenkomsten	met	het	voeren	van	

een	bedrijf	en	vraagt	daarom	om	een	meer	

zakelijke	benadering.	Naast	contributies	en	de	

clubhuis-exploitatie	dragen	sponsoren	zorg	voor	

de	inkomsten	van	de	club.	Dit	betekent	dat	u	

als	sponsor	een	essentiële	positie	binnen	de	

club	inneemt.	Sponsoren	zijn	nodig,	willen	we	

als	vereniging	onze	maatschappelijke	rol	op	een	

goed	wijze	blijven	vervullen.

Deze	brochure	heeft	tot	doel	om	u	als	huidige	

of	potentiële	sponsor	van	krsv Vredenburch	

inzicht	te	geven	in	de	mogelijkheden	om	de	

vereniging	financieel	te	ondersteunen.	Als	

vereniging	zijn	we	erop	gericht	u	als	sponsor	

voldoende	tegenprestaties	te	bieden,	wat	

het	voor	u	aantrekkelijk	maakt	om	voor	krsv 

Vredenburch	te	kiezen.	De	gradatie	van	de	

tegenprestatie	en	de	positie	die	u	binnen	de	

vereniging	inneemt,	hangt	natuurlijk	samen	met	

de	hoogte	van	de	sponsorbijdrage.	Anderzijds	

wordt	iedere	vorm	van	sponsorbijdrage	door	

ons	verwelkomd.	Wij	zullen	als	vereniging	onze	

waardering	hiervoor	zoveel	mogelijk	tot	uiting	

laten	komen.

Wij	vinden	het	belangrijk	de	continuïteit	van	

onze	relatie	met	u	als	sponsor	te	waarborgen.	

Voor	alle	sponsorvormen	streven	wij,	zo	veel	als	

mogelijk,	naar	een	meerjaren	overeenkomst.	

Krsv Vredenburch	zal	er	alles	aan	doen	om	u	

een	op	maat	gesneden	sponsorpakket	aan	te	

bieden,	zodat	u	en	wij	met	recht	kunnen	zeggen:	

‘Wij bouwen verder aan de toekomst’.
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Nieuw multi-functioneel sportcomplex

4

Sponsormogelijkheden

Hierbij een aantal mogelijkheden om 

voetbalvereniging krsv Vredenburch te 

steunen en uw bedrijf op een plezierige en 

sportieve wijze te representeren.

•	 Hoofdsponsor	team	zondag	1	en	2

•	 Hoofdsponsor	team	zaterdag	1

•	 Overige	senioren	teamsponsoring

•	 Jeugdteam	sponsoring

•	 Reclameborden	langs	de	velden

•	 Reclame	in	clubhuis

•	 Advertentie	op	website

•	 Tribunestoeltjes	per	seizoen

•	 Wedstrijdbal

•	 Bedrijfsnaam	aan	kleedkamers	verbinden

•	 Bedrijfsnaam	aan	clubhuis	verbinden

•	 Evenementensponsoring

Wij	bieden	u	diverse	sponsorpakketten	

aan	tegen	aantrekkelijke	voorwaarden.	

Ook	“oplossingen	op	maat”	behoren	tot	de	

mogelijkheden.	Indien	geïnteresseerd	maken	

wij	graag	met	u	een	afspraak	voor	een	nadere	

toelichting.

Hoofdsponsor

Krsv Vredenburch biedt u als 

hoofdsponsor (zondag, team 1 en 2) 

het volgende sponsorpakket aan:

•	 sponsor	van	ons	1e	en	2e	elftal	met	

vermelding	van	de	sponsornaam	op	het	

tenue,	trainingspak	en	sporttas;

•	 een	reclamebord	van	drie	meter	langs	het	

hoofdveld	van	de	vereniging;

•	 advertentie	met	doorlink	op	de	website	van	

de	vereniging;

•	 namens	u	een	wedstrijdbal	aanbieden	bij	een	

officiële	wedstrijd	van	het	1e	elftal;

•	 ontvangst	in	de	bestuurskamer	tijdens		

	

thuiswedstrijden	van	ons	1e	elftal;

•	 in	overleg	gebruik	kunnen	maken	van	

de	faciliteiten	op	ons	sportcomplex	voor	

personeelsfeesten	en/of	voetbalwedstrijden	

(1	keer	per	seizoen).	Exclusief	hapjes,	

drankjes	en	kantinebezetting,	maar	daar	

kunnen	wij	in	voorzien;

•	 elke	3	jaar	een	nieuw	tenue	voor		

het	1e	elftal.

Contractduur	bedraagt	minimaal	3	jaar.

Opzegtermijn	1	jaar	voor	het	einde	van	het	

contract.

Kosten	in	overleg	met	de	sponsorcommissie.

Hoofdsponsor
Krsv Vredenburch biedt u als  

hoofdsponsor (zaterdag, team 1)  

het volgende sponsorpakket aan:

•	 sponsor	van	ons	1e	elftal	met	vermelding	

van	de	sponsornaam	op	het	tenue,	

trainingspak	en	sporttas;

•	 een	reclamebord	van	drie	meter	langs	het	

hoofdveld	van	de	vereniging;

•	 advertentie	met	doorlink	op	de	website	van	

de	vereniging;

•	 namens	u	een	wedstrijdbal	aanbieden	bij	een	

officiële	wedstrijd	van	het	1e	elftal;

•	 ontvangst	in	de	bestuurskamer	tijdens	

thuiswedstrijden	van	ons	1e	elftal;

•	 in	overleg	gebruik	kunnen	maken	van	

de	faciliteiten	op	ons	sportcomplex	voor	

personeelsfeesten	en/of	voetbalwedstrijden	

(1	keer	per	seizoen).	Exclusief	hapjes,	

drankjes	en	kantinebezetting,	maar	daar	

kunnen	wij	in	voorzien;

•	 elke	3	jaar	een	nieuw	tenue	voor	het	1e	

elftal.

Contractduur	bedraagt	minimaal	3	jaar.

Opzegtermijn	1	jaar	voor	het	einde	van	het	

contract.

Kosten	in	overleg	met	de	sponsorcommissie.

Jeugdteamsponsoring
Krsv Vredenburch biedt u als  

sponsor van een jeugdteam  

het volgende sponsorpakket aan:

•	 sponsor	van	een	(selectie-)team	van	een	

jeugdelftal	(A,	B,	C,	D,	E,	F	jeugd,	G-team,	

meisjes	en	dames)	met	vermelding	van	de	

sponsornaam	op	het	tenue;

•	 mogelijkheid	tot	tenue,	trainingspakken	en	

tassensponsoring;

•	 de	kosten	voor	het	bedrukken	zitten	in	het	

pakket;

•	 de	tenues,	trainingspakken	en	

tassen	worden	aangeschaft	via	de	

sponsorcommissie;

•	 de	gesponsorde	artikelen	zijn	eigendom	van	

de	sponsor/vereniging;

•	 advertentie	met	doorlink	op	de	website	van	

de	vereniging.

Contractduur	bedraagt	minimaal	3	jaar.

Opzegtermijn	1	jaar	voor	het	einde	van	het	

contract.

Kosten	in	overleg	met	de	sponsorcommissie.
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Reclameborden langs de velden

Reclamebord	naar	keuze	langs	het	hoofdveld,	

of	één	van	de	overige	velden.

Afmetingen:	3	bij	0,6	meter	

dan	wel	6	bij	1,2	meter

Het reclamebord zal op kosten van de 

vereniging worden aangeleverd.

Reclame in clubhuis

Vredenburch	biedt	tevens	de	mogelijkheid	

om	reclame	op	een	TV	scherm	te	maken.	De	

uitingen	van	de	diverse	deelnemers	zullen	om	

de	paar	minuten	op	het	scherm	tevoorschijn	

komen.

Advertentie op website

Het	is	voor	de	sponsor	mogelijk	op	de	website	

www.krsv-vredenburch.nl	een	advertentie	met	

doorlink	te	laten	plaatsen.

Tribunestoeltjes

Alle	stoeltjes	op	de	tribune	van	de	vereniging	

kunnen	per	seizoen	worden	gesponsord.

Wedstrijdbal

•	 Hiervoor	wordt	door	Vredenburch	het	

volgende	pakket	aangeboden:

•	 namens	u	wordt	een	wedstrijdbal	

aangeboden	voor	een	competitie-	of	

bekerwedstrijd	van	het	1e	elftal,	de	

aanschafkosten	zijn	voor	rekening	van	de	

vereniging;

•	 naamsvermelding	onder	een	klein	formaat	

bal	in	het	clubhuis,	welke	het	hele	seizoen	

zal	blijven	hangen;

•	 de	ballen	zullen	na	de	wedstrijd	voor	de	

trainingen	of	wedstrijden	van	overige	

teams	worden	gebruikt,	dus	ook	deze	

teams	profiteren	van	de	schenking	van	de	

sponsors.

Bedrijfsnaam aan kleedkamers verbinden

Voor	de	kleedkamers	is	het	mogelijk	om	in	

plaats	van	een	nummer	de	bedrijfsnaam	aan	

betreffende	kleedkamer	te	verbinden.

Bedrijfsnaam aan clubhuis verbinden

Vredenburch	biedt	de	mogelijkheid	een	

bedrijfsnaam	aan	het	clubhuis	te	verbinden.

Evenementensponsoring

Vredenburch	biedt	sponsors	de	mogelijkheid	

om	projecten	en	evenementen	te	ondersteunen	

door	een	financiële	of	materiële	bijdrage.

Hierbij	kan	worden	gedacht	aan	

jeugdtoernooien,	bedrijfstoernooien,	jeugdkamp,	

zeskamp,	trainingskampen,	Sinterklaasfeest,	7	

tegen	7	en	schoolactiviteiten.

De	ondersteuning	van	de	sponsor	wordt	bij	het	

evenement	of	project	gemeld,	tevens	op	de	

website.

Samenvatting

Kortom,	de	vereniging	krsv	Vredenburch	zal	er	

alles	aan	doen	om	voor	u	een	op	maat	gemaakt	

pakket	samen	te	stellen,	zodat	u	en	wij	met	

recht	kunnen	zeggen	dat	wij	verder	bouwen	

aan	de	toekomst.

Voor	meer	informatie	of	het	maken	van	

een	afspraak	kunt	u	contact	opnemen	met	

de	sponsorcommissie:

sponsor@krsv-vredenburch.nl
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