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INLEIDING 
Rebound ’84 is een vereniging zijn met een positieve clubcultuur. Wij willen graag een 
voorbeeld zijn van een club waar het anders gaat. Waar mensen vooral bezig zijn met wat er 
wel goed gaat en met de kracht van de spelers en gepast met elkaar omgaan (in plaats van 
alleen met winnen). Want wij geloven erin dat in zo’n cultuur onze teams zich beter zullen 
ontwikkelen, dus betere prestaties zullen neerzetten binnen en buiten het veld. 
 
Om onze prachtige club draaiende te houden en onze leden te kunnen laten spelen met goede 
materialen, scheidsrechters en in een prettige zaal, is er geld nodig. Deels verkrijgen wij dit via 
onze leden contributie, maar ook trachten wij een beroep te doen op uw wil om ons te 
sponsoren in onze ontwikkeling als club.  
 
Hiervoor hebben wij in dit document enkele sponsordeals uitgewerkt, waar u eventueel op in 
kunt gaan. (Voor de meest actuele versie van dit document verwijzen wij u graag naar 
www.rebound84.nl). Mocht u een voorstel hebben voor een sponsordeal die niet opgenomen 
is in dit documenten staat het natuurlijk vrij om deze met ons te bespreken.  
 
Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank namens alle leden van Rebound ‘84 
 
Olof Straatman en Bart Stam,  

http://www.rebound84.nl/


 

 

CLUBSPONSORING  

WEBSITE 
Sponsordeal A  
Wat biedt Rebound ’84 u: 

Vermelding in de diaslide op de homepage van de rebound84.nl (1jaar) 
- Vermelding op de sponsorpagina, met link en uitgebreide omschrijving van uw 

bedrijf. (1 jaar) 
Wat levert u aan: 

- Een logo met de maten 180x60 mm (bxh) in JPG voor de website 
- Een korte bedrijfsomschrijving voor op de website 
- Een link naar u eigen website (of een bepaalde pagina hiervan) 

Sponsorbedrag: 45,00 euro 
  
Sponsordeal B  
Wat biedt Rebound ’84 u: 

Vermelding in de diaslide op de homepage van de rebound84.nl 
- Vermelding op de sponsorpagina, met link. 

Wat levert u aan: 
Een logo met de maten 180x60 mm (bxh) in JPG voor de website 

- Een link naar u eigen website (of een bepaalde pagina hiervan) 
Sponsorbedrag: 25.00 euro 

  



 

 

CLUBSPONSORING  

BANNER 
Sponsordeal A  
Wat biedt Rebound ’84 u: 

- Vermelding op de wedstrijd banners (groot) 
- Vermelding in de diaslide op de homepage van de rebound84.nl (1 jaar) 
- Vermelding op de sponsorpagina, met link en uitgebreide omschrijving van uw 

bedrijf. (1 jaar) 
Wat levert u aan: 

- Een logo (vierkant) voor de drukker van de sticker voor op de banner. 
- Een logo met de maten 180x60 mm (bxh) 

in JPG voor op de website 
- Een korte bedrijfsomschrijving voor op de 

website 
- Een link naar u eigen website (of een 

bepaalde pagina hiervan) 
Sponsorbedrag: 137,50 euro 

 
 
Sponsordeal B  
Wat biedt Rebound ’84 u: 

- Vermelding op de wedstrijd banners (klein) 
- Vermelding in de diaslide op de homepage 

van de rebound84.nl (1 jaar) 
- Vermelding op de sponsorpagina, met link. 

(1 jaar) 
Wat levert u aan: 

- Een logo (vierkant) voor de drukker van de 
sticker voor op de banner. 

- Een logo met de maten 180x60 mm (bxh) 
in JPG voor op de website 

- Een link naar u eigen website (of een 
bepaalde pagina hiervan) 

Sponsorbedrag: 37,50 euro 
 
 
 
 
  

 

REBOUND ’84 Logo 
Www.rebound84.nl 
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Deze banner is ontworpen, gedrukt en gesponsord 
door:…. 

 



 

 

 

CLUBSPONSORING  

SCHEIDSRECHTER-

SHIRT 
Deal A: 2 scheidsrechters-shirts (L en XL) 
Wat biedt Rebound ’84 u: 

- Vermelding op de voor en achterkant van de 
scheidsrechters-shirts, die mee gaan in de 
roulatie van shirts en gedragen worden tijdens 
de thuiswedstrijden. (voor minimaal 1 jaar.) 

- Vermelding in de diaslide op de homepage 
van de rebound84.nl (1 jaar) 

- Vermelding op de sponsorpagina, met link. 
(1jaar) 

Wat levert u aan: 
- Een logo (vierkant) voor de drukker van de sticker voor op de banner. 
- Een logo met de maten 180x60 mm (bxh) in JPG voor op de website 
- Een link naar u eigen website (of een bepaalde pagina hiervan) 

Sponsorbedrag: 85,00 euro (waarvan 55,00 euro inkoop shirts) 
 

 

Deal B: 4 scheidsrechters-shirts (2.L en 2.XL) 
Sponsorbedrag: 150,00 euro (waarvan 95,00 euro inkoop shirts) 
 
Deal C: 6 scheidsrechters-shirts (3.L en 3.XL) 
Wat biedt Rebound ’84 u (extra): 

- Vermelding op de sponsorpagina, met link en uitgebreide omschrijving van uw 
bedrijf. (1 jaar) 

Wat levert u aan (extra): 
- Een korte bedrijfsomschrijving voor op de website 
- Een link naar u eigen website (of een bepaalde pagina hiervan) 

Sponsorbedrag: 190,00 euro (waarvan 113,00 euro inkoop shirts) 

  



 

 

CLUBSPONSORING  

INLOOPSHIRTS 
Wat biedt Rebound ’84 u: 

- Vermelding van uw logo op de inloopshirts van Rebound ’84 (minimum 10st.) 
- Vermelding in de diaslide op de homepage van de rebound84.nl (1 jaar) 
- Vermelding op de sponsorpagina, met link en uitgebreide omschrijving van uw 

bedrijf. (1 jaar) 
Wat levert u aan:  

- Een logo met de maten 320 x 320 mm (bxh) voor de drukker van de shirte 
- Een logo met de maten bij 180x60 mm (bxh) in JPG voor op de website 
- Een korte bedrijfsomschrijving voor op de website 
- Een link naar u eigen website (of een bepaalde pagina hiervan) 

 
Sponsorbedrag: 15,00 euro per shirt* (waarvan 8,00 euro inkoop en bedrukking) 
*minimum van 10 st. 

 
 
 

  



 

 

TEAMSPONSORING  

SPORTTAS 
Wat biedt Rebound ’84 u: 

- Vermelding van uw logo op de sporttas van het door u gesponsorde team. 
(team=10 tassen) 

- Vermelding in de diaslide op de homepage van de rebound84.nl (1 jaar) 
- Vermelding op de sponsorpagina, met link en uitgebreide omschrijving van uw 

bedrijf. (1 jaar) 
Wat levert u aan: 

- Een logo met de maten 320 x 320 mm (bxh) voor de drukker van de tas 
- Een logo met de maten bij 180x60 mm (bxh) in JPG voor op de website 
- Een korte bedrijfsomschrijving voor op de website 
- Een link naar u eigen website (of een bepaalde pagina hiervan) 

 
Sponsorbedrag: 495,00 euro (waarvan 315,00 euro inkoop tassen) 
 
 
  



 

 

Wanneer u Rebound ’84 een warm hart toedraagt en graag gebruik maakt van een van de in 
dit document genoemde sponsorvoorstellen kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar 
info@rebound84.nl, met daarin de volgende gegevens: 

- Naam van de sponsordeal 
- Eventueel soort deal, A,B of C. 
- Bedrag waarvoor gesponsord wordt.  
- Eventueel documenten/logo’s of andere zaken die aangeleverd moeten worden om te 

kunnen voldoen aan de door Rebound ’84 aangeboden tegenprestatie. 
 
Naar aanleiding van uw mail zullen wij u een betalingsverzoek doen toekomen. Na betaling 
zullen door Rebound ‘84 de te nemen acties worden ondernomen om te voldoen aan de 
aangeboden tegenprestatie.  
 
Mocht het niet mogelijk zijn om te kunnen voldoen aan de aangeboden tegenprestatie 
(bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van de Banner sponsordeal, maar de banner is vol) zullen 
wij u hier op wijzen en zal een betalingsverzoek uitblijven. Het is dan natuurlijk nog altijd 
mogelijk om ons te steunen door een van de andere sponsordeals.  
 
Heeft u zelf ideeën over mogelijke sponsoring van uw kant die niet genoemd zijn in dit 
document staat het u vrij deze met ons te delen via hetzelfde mailadres.  
 
Op de door u verstrekte persoonsgegevens is onze privacy policy actief. 

mailto:info@rebound84.nl

