
Zwart

Losse sponsor- 
onderdelen
Onderstaande losse sponsor-onderdelen zijn tevens beschikbaar, 
mogelijk ook in combinatie met een sponsorpakket. 

Reclamebord hoofdveld
Huurprijs per meter € 100,00
Contract minimaal 3 jaar

Reclamebord sponsorlaan
Huurprijs € 300,00
Contract minimaal 3 jaar

Wedstrijdbal
Prijs per seizoen € 120,00

Advertenties Sponsorvisie
Narrowcasting op website
en Blauw-Zwart App
Prijs per seizoen € 300,00

Internationaal C-toernooi
Op aanvraag, minimumbedrag € 250,00 

Vlagreclame
Prijs per seizoen € 400,00

Thuis jeugdtoernooien
Op aanvraag, minimumbedrag € 125,00

Alle genoemde prijzen in deze folder 
zijn exclusief btw.

•  Uw bedrijf wordt gepresenteerd op de beeldschermen in 
de kantine voor, tijdens en na de wedstrijden. Ook tijdens 
evenementen, via de reclamebanner op de website van Blauw-
Zwart en de Blauw-Zwart App voor de mobiele telefoons

• Vermelding op website Business Club Blauw Zwart
•  Bezoek aan de Business Club Lounge bij thuiswedstrijden van het 

1e elftal voor 2 personen. Incl. drankjes en hapjes
•  Vermelding van bedrijfslogo op sponsorbord op terrein Blauw-

Zwart
• Reclamebord langs hoofdveld, 5 meter incl. maak/hangkosten
•  Deelname voor 2 personen aan alle Business Club 

sponsoractiviteiten
•  30x per seizoen 1/16 pagina advertentie in de Wassenaarse Krant
• 1x gratis gebruik evenementenplein bij thuiswedstrijd 1e elftal
• 20% korting op losse sponsor-onderdelen

Pakket
PLATINUM
€ 2.250,-
per seizoen  
 

Meer
informatie

Blauw-Zwart heeft een
combinatie-sponsorcommissie
vanuit RKsv Blauw-Zwart en de

Stichting Business Club Blauw Zwart.

Meer info vindt u op:
 

www.blauwzwart.nl
of

www.bcbz.nl

Wilt u sponsor worden?



Welkom bij
Blauw-Zwart

Doelstellingen

• Plezier door het beoefenen van voetbal

•  Bijdragen aan een gezonde samenleving

•    Selectievoetbal op het niveau 2e klasse brengen dmv een 

beproefd spelsysteem welke al in de jeugd wordt geleerd. 

Blauw-Zwart wil voor het selectievoetbal uit eigen jeugd 

kunnen putten, deze doorstroom bevordert het clubgevoel. 

Blauw-Zwart werkt binnen de jeugd dan ook met een 

professionele/gediplomeerde technische staf;

•  Normen en waarden staan hoog in het vaandel

•     Een maatschappelijk belang voor de leden, vrijwilligers, 

sponsoren en de omgeving

•  Financieel gezond zijn

•  Een verzorgd en representatief complex

• Verhuur van het complex

 voor (bedrijfs) evenementen

Sponsoring 
trainingspakken & 

voetbaltassen jeugd, 
senioren en dames

Trainingspakken en voetbaltassen zijn per elftal te sponsoren
(contract min. 3 jaar). Het 2e en 3e seizoen geldt alleen

een sponsorbijdrage ad € 225,00 per seizoen. 

Trainingspak 
+ logo 1e jaar 

junioren F/E (14x)

€ 625,-
(incl. aanschaf materiaal)

Trainingspak 
+ logo 1e jaar 

junioren D/A (18x)

€ 750,-
(incl. aanschaf materiaal)

Trainingspak 
+ logo 1e jaar 
senioren (18x)

€ 800,-
(incl. aanschaf materiaal)

Voetbaltassen 
+ logo 1e jaar 
junioren (14x)

€ 400,-
(incl. aanschaf materiaal)

Voetbaltassen 
+ logo 1e jaar 
senioren (18x)

€ 575,-
(incl. aanschaf materiaal)

Sponsorpakketten
Sponsoring blijft belangrijk voor een sportvereniging. Vele grote en kleine bedrijven en 
individuele personen ondersteunen de club. Ondersteuning betekent voor bedrijven een 
mogelijkheid om naamsbekendheid te krijgen of uit te breiden, daarnaast speelt natuurlijk ook 
de clubliefde een belangrijke rol. U kunt kiezen uit 4 verschillende sponsorpakketten waarin de 
mogelijkheden voor iedere sponsor – van “klein” tot “groot” – zijn gerangschikt. De pakketten 
worden afgesloten voor een periode van 3 jaar.

•   Uw bedrijf wordt gepresenteerd op de beeldschermen in de kantine 
voor, tijdens en na de wedstrijden. Ook tijdens evenementen, via de 
reclamebanner op de website van Blauw-Zwart en de Blauw-Zwart App 
voor de mobiele telefoons

•   Vermelding op website Business Club Blauw Zwart
•  5% korting op losse sponsor-onderdelen

Beste lezer, 
 RKsv Blauw-Zwart is een gezonde sportvereniging, 
opgericht in 1921, met voetbal als kernactiviteit. Het 
voetbal wordt beoefend op het mooie Sportcomplex 
‘de Schulpwei’, gelegen vlakbij de dorpskern 
van Wassenaar. Door het lange bestaan heeft de 
vereniging, op veel fronten, een belangrijke plaats 
binnen de Wassenaarse gemeenschap ingenomen. 
Blauw-Zwart telt ongeveer 1000 leden waaronder 
500 jeugdleden, 100 senioren en een groot aantal niet 
spelende leden. Het is op zaterdag op de club dan ook 
altijd een gezellige drukte van belang.

 Ook ouders, oma’s, opa’s, andere familieleden en 
vrienden, van zowel clubleden als van de  bezoekende 
verenigingen, komen in grote getale kijken bij de 
wedstrijden. Deze extra aanloop is goed voor de sfeer, 
levert meer kantineomzet op wat zorgt voor een 
gezonde financiele situatie.

 De jeugdteams en de selectie-senioren worden 
getraind door gediplomeerde trainers. Leiders zorgen 
voor alle randzaken rondom een elftal. Blauw-Zwart 
heeft veel te danken aan de vele vrijwilligers. Zij 
zorgen voor het coördineren van kantinepersoneel 
tot het maaien van het gras. Zodat iedere zaterdag een 
plezierige voetbaldag is voor iedereen. 

 De keuze om de samenstelling van het eerste elftal 
(senioren) zoveel mogelijk uit ‘’eigen aanwas’’ te laten 
bestaan heeft een positief effect op de binding tussen 
de vereniging en de Wassenaarse gemeenschap. De 
grote instroom van jeugdleden toont aan dat Blauw-
Zwart meer biedt dan voetbal alleen. Blauw-Zwart 
staat in de regio bekend om haar professionele 
jeugdopleiding, die een aantal jaren geleden 
enthousiast is ingezet en zijn vruchten afwerpt. Dit 
past binnen een technisch meerjarenplan dat al enige 
jaren bij Blauw-Zwart van kracht is.

•  Uw bedrijf wordt gepresenteerd op de beeldschermen in de kantine 
voor, tijdens en na de wedstrijden. Ook tijdens evenementen, via de 
reclamebanner op de website van Blauw-Zwart en de Blauw-Zwart App 
voor de mobiele telefoons

•  Vermelding op website Business Club Blauw Zwart
•   Bezoek aan de Business Club Lounge bij thuiswedstrijden van het 1e elftal 

voor 2 personen. Incl. drankjes en hapjes
•  Vermelding van bedrijfslogo op sponsorbord op terrein Blauw-Zwart
• 10% korting op losse sponsor-onderdelen

Pakket
BRONS
€ 300,-
per seizoen

Pakket 
ZILVER
€ 650,-
per seizoen
   

•  Uw bedrijf wordt gepresenteerd op de beeldschermen in de kantine 
voor, tijdens en na de wedstrijden. Ook tijdens evenementen, via de 
reclamebanner op de website van Blauw-Zwart en de Blauw-Zwart App 
voor de mobiele telefoons

• Vermelding op website Business Club Blauw Zwart
•  Bezoek aan de Business Club Lounge bij thuiswedstrijden van het 1e elftal 

voor 2 personen. Incl. drankjes en hapjes
• Vermelding van bedrijfslogo op sponsorbord op terrein Blauw-Zwart
• Reclamebord langs hoofdveld, 3 meter incl. maak/hangkosten
•    Deelname voor 2 personen aan alle Business Club sponsoractiviteiten 
• 15x per seizoen 1/16 pagina advertentie in de Wassenaarse Krant
• 15% korting op losse sponsor-onderdelen

Pakket
GOUD
€ 1.650,-
per seizoen

 

Sponsoring 
clubtenue jeugd

“De jeugd heeft de toekomst”. Als de jeugd met veel 
plezier en beleving voetbalt, zal de aanwas van eigen 

jeugd naar senioren voetbal groot zijn. Dat betekent 
dat alle randvoorwaarden in orde moeten zijn, dat geldt 
ook voor het clubtenue. Een clubtenue bestaat uit: shirt, 
korte broek en kousen. Vanaf het seizoen 2015/2016 wil 
Blauw-Zwart uniformiteit in het clubtenue van alle jeugdelftallen doorvoeren. In 

verband met nog lopende zal dit een ingroeimodel worden waar uiteindelijk 
naartoe gewerkt wordt. De sponsoring van het tenue zal een combinatie 

worden van tenueleverancier LJ Sport en twee andere sponsoren. Op alle 
tenues zullen dezelfde logo`s prijken voor uniforme uitstraling. Voor 

de sponsoren geldt een regionale naamsbekendheid, gedragen 
door ongeveer 50 jeugdelftallen. Aan de jeugd zal per 

persoon, per seizoen een tenuebijdrage worden 
gevraagd van € 25,00.

Contract
per seizoen per 

sponsor:

€ 5.000,-
(contractduur: min. 3 jaar,

incl. sponsorpakket “Goud”

zie verderop folder)

Sponsoring
tenue senioren

en dames
Shirtsponsoring is per elftal te sponsoren (contract 
min. 3 jaar). Het 2e en 3e seizoen geldt alleen een 

sponsorbijdrage ad € 325,00 per seizoen. 

Shirtreclame 
1e jaar (18x)

€ 900,-
(incl.  aanschaf materiaal)
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past binnen een technisch meerjarenplan dat al enige 
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•  Uw bedrijf wordt gepresenteerd op de beeldschermen in de kantine 
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Blauw-Zwart
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•    Selectievoetbal op het niveau 2e klasse brengen dmv een 
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kunnen putten, deze doorstroom bevordert het clubgevoel. 

Blauw-Zwart werkt binnen de jeugd dan ook met een 
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Trainingspakken en voetbaltassen zijn per elftal te sponsoren
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Sponsorpakketten
Sponsoring blijft belangrijk voor een sportvereniging. Vele grote en kleine bedrijven en 
individuele personen ondersteunen de club. Ondersteuning betekent voor bedrijven een 
mogelijkheid om naamsbekendheid te krijgen of uit te breiden, daarnaast speelt natuurlijk ook 
de clubliefde een belangrijke rol. U kunt kiezen uit 4 verschillende sponsorpakketten waarin de 
mogelijkheden voor iedere sponsor – van “klein” tot “groot” – zijn gerangschikt. De pakketten 
worden afgesloten voor een periode van 3 jaar.

•   Uw bedrijf wordt gepresenteerd op de beeldschermen in de kantine 
voor, tijdens en na de wedstrijden. Ook tijdens evenementen, via de 
reclamebanner op de website van Blauw-Zwart en de Blauw-Zwart App 
voor de mobiele telefoons

•   Vermelding op website Business Club Blauw Zwart
•  5% korting op losse sponsor-onderdelen

Beste lezer, 
 RKsv Blauw-Zwart is een gezonde sportvereniging, 
opgericht in 1921, met voetbal als kernactiviteit. Het 
voetbal wordt beoefend op het mooie Sportcomplex 
‘de Schulpwei’, gelegen vlakbij de dorpskern 
van Wassenaar. Door het lange bestaan heeft de 
vereniging, op veel fronten, een belangrijke plaats 
binnen de Wassenaarse gemeenschap ingenomen. 
Blauw-Zwart telt ongeveer 1000 leden waaronder 
500 jeugdleden, 100 senioren en een groot aantal niet 
spelende leden. Het is op zaterdag op de club dan ook 
altijd een gezellige drukte van belang.

 Ook ouders, oma’s, opa’s, andere familieleden en 
vrienden, van zowel clubleden als van de  bezoekende 
verenigingen, komen in grote getale kijken bij de 
wedstrijden. Deze extra aanloop is goed voor de sfeer, 
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staat in de regio bekend om haar professionele 
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• 10% korting op losse sponsor-onderdelen
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€ 300,-
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clubtenue jeugd
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plezier en beleving voetbalt, zal de aanwas van eigen 

jeugd naar senioren voetbal groot zijn. Dat betekent 
dat alle randvoorwaarden in orde moeten zijn, dat geldt 
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korte broek en kousen. Vanaf het seizoen 2015/2016 wil 
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verband met nog lopende zal dit een ingroeimodel worden waar uiteindelijk 
naartoe gewerkt wordt. De sponsoring van het tenue zal een combinatie 
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de sponsoren geldt een regionale naamsbekendheid, gedragen 
door ongeveer 50 jeugdelftallen. Aan de jeugd zal per 

persoon, per seizoen een tenuebijdrage worden 
gevraagd van € 25,00.

Contract
per seizoen per 

sponsor:

€ 5.000,-
(contractduur: min. 3 jaar,

incl. sponsorpakket “Goud”

zie verderop folder)

Sponsoring
tenue senioren

en dames
Shirtsponsoring is per elftal te sponsoren (contract 
min. 3 jaar). Het 2e en 3e seizoen geldt alleen een 

sponsorbijdrage ad € 325,00 per seizoen. 

Shirtreclame 
1e jaar (18x)

€ 900,-
(incl.  aanschaf materiaal)



Zwart

Losse sponsor- 
onderdelen
Onderstaande losse sponsor-onderdelen zijn tevens beschikbaar, 
mogelijk ook in combinatie met een sponsorpakket. 

Reclamebord hoofdveld
Huurprijs per meter € 100,00
Contract minimaal 3 jaar

Reclamebord sponsorlaan
Huurprijs € 300,00
Contract minimaal 3 jaar

Wedstrijdbal
Prijs per seizoen € 120,00

Advertenties Sponsorvisie
Narrowcasting op website
en Blauw-Zwart App
Prijs per seizoen € 300,00

Internationaal C-toernooi
Op aanvraag, minimumbedrag € 250,00 

Vlagreclame
Prijs per seizoen € 400,00

Thuis jeugdtoernooien
Op aanvraag, minimumbedrag € 125,00

Alle genoemde prijzen in deze folder 
zijn exclusief btw.

•  Uw bedrijf wordt gepresenteerd op de beeldschermen in 
de kantine voor, tijdens en na de wedstrijden. Ook tijdens 
evenementen, via de reclamebanner op de website van Blauw-
Zwart en de Blauw-Zwart App voor de mobiele telefoons

• Vermelding op website Business Club Blauw Zwart
•  Bezoek aan de Business Club Lounge bij thuiswedstrijden van het 

1e elftal voor 2 personen. Incl. drankjes en hapjes
•  Vermelding van bedrijfslogo op sponsorbord op terrein Blauw-

Zwart
• Reclamebord langs hoofdveld, 5 meter incl. maak/hangkosten
•  Deelname voor 2 personen aan alle Business Club 

sponsoractiviteiten
•  30x per seizoen 1/16 pagina advertentie in de Wassenaarse Krant
• 1x gratis gebruik evenementenplein bij thuiswedstrijd 1e elftal
• 20% korting op losse sponsor-onderdelen

Pakket
PLATINUM
€ 2.250,-
per seizoen  
 

Meer
informatie

Blauw-Zwart heeft een
combinatie-sponsorcommissie
vanuit RKsv Blauw-Zwart en de

Stichting Business Club Blauw Zwart.

Meer info vindt u op:
 

www.blauwzwart.nl
of

www.bcbz.nl

Wilt u sponsor worden?
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