
Mogelijkheden sponsoring bij R.S.V. “de Hoge Devel”

Munnikensteeg 15, 3335 LJ  ZWIJNDRECHT, Tel. 078-6100813, Correspondentieadres: Postbus 1200, 3330 CE ZWIJNDRECHT. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nr: V 40321304.  Rabo NL42 RABO 0377 5381 40 –  

ING Bank: NL72 INGB 0003 7487 44 

1,2 en 4 : Reclame in een binnenbak en/of reclame op de kabelkrant in de kantine 

7 : Straatnaambord dwarsstraatje  8: Straatnaambord lange zijde  9: Sponsorbord stapmolen  10: Straatnaambord voorplein 2x 

(bij pensionstallen)  manegepony’s  of longeerkraal 



RSV De Hoge Devel w
ij zijn blij met SPONSORS
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 opmerkingen

 300 x 70 cm 
 (full colour, Pevitext)

 300 x 37 cm
 (full colour, Pevitext)

 300 x 70 cm
 (full colour, Pevitext)

 30 x 30 cm
 per bord. Pevitext

 mogelijkheden i.o.m. sponsorcommissie

 sponsorbijdrage 

 € 150,- 
 € 200,- 
 € 250,- 

 € 300,- 

 € 300,- 

 € 100,- 
 €   50,- 

 € 100,- 
 € 200,- 
 € 350,- 

 € 150,- 

 maatwerk 
 
 

Sponsorui�ng

reclamebord in een rijbaan binnen (breed bord)
reclamebord in een rijbaan binnen + reclame op kabelkrant
bovenstaande 2 + vermelding sponsorpagina van de website  

reclame op de kabelkrant (tv’s in kan�ne) 
vermelding op sponsorpagina van de website  

straatnaambord 2 maal (voorplein)

reclamebord 2 maal op 1 plantenbak op het buitenterras

sponsoring via evenementen, in natura, ander idee/voorstel?

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.  
Bedragen zijn voor een huur/plaatsing gedurende 1 jaar. 
Een sponsorjaar loopt gelijk aan het verenigingsjaar: 
van 1 oktober tot en met 30 september.
Bij afwijkende data wordt de sponsorbijdrage pro rata berekend.

reclamebord naamgever van rijbaan binnen 20x40 (of 20x60)

reclamebord buiten op longeerkraal of stapmolen of paddock

straatnaambord  dwarsstraatje bij pensionstallen
straatnaambord lange zijde bij manegepony’s

Contact en info via e-mail: sponsor@rsvdehogedevel.nl
Meer op de site: www.rsvdehogedvel.nl/sponsoren
foto voorkant: Tessa Bezemer. Flyer: WEBafdeling.nl

 + kosten aanschaf/plaatsing 

 € 200,- (eenmalig) 
 € 200,- (eenmalig) bord 
 € 200,- (eenmalig) bord 

 € 200,- (eenmalig) 

 € 200,- (eenmalig) 

 € 25,- (eenmalig)
 € 25,- (eenmalig)
 € 25,- (eenmalig)

€ 50,00 (eenmalig, 2 bordjes)    
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