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Het ‘nieuwe’ sponsoren bij  RWA  
 
 

Sportvereniging Rood Wit Albrandswaard, een korfbalvereniging midden in de 
gemeenschap van Rhoon, Poortugaal en omstreken met sterke ambities voor de 
toekomst. Ambities die wij met een kersvers bestuur en een fonkelnieuw complex 
met beide handen aangrijpen om op sportief en maatschappelijk vlak te kunnen 
groeien.  
  
Een vereniging met ambitie dus, waaraan u de naam van uw bedrijf kunt verbinden. 
Dat kan op tal van manieren! Van bordsponsoring tot hoofdsponsorschap en van 
balsponsoring tot activiteitensponsoring, waarbij wij samen op zoek gaan naar 
passende activaties om zo tot ‘win-win sponsoring’ te komen.  
  
U denkt wellicht, wat betekent "win-win sponsoring" voor mij? Hiervoor schetsen wij 
graag onderstaand voorbeeld.  
 
U heeft een autorijschool, wij hebben 150 jeugdleden waarvan 40 tussen de 16 en 20 
jaar. Uw doelgroep. Wij zoeken een autorijschool die geïnteresseerd is om deze 40 
leden tot haar klant te maken en bieden er op de club veel mogelijkheden toe. De 
mogelijkheden zijn het actief adverteren via onze Social Media-kanalen of via de 
schermen in onze kantine. Denk hierbij aan een ludieke ledenactie: Jarig? Eerste 
rijles gratis! 
  
Zo zijn er voor tal van branches mogelijkheden bij de vereniging, omdat we ruim 250 
leden hebben van jong tot oud, met daarnaast nog eens de betrokken familieleden 
van onze jeugdspelers. Tevens zijn wij er ons van bewust, dat de onderlinge 
gunfactor een belangrijke rol speelt in een sponsorschap met RWA. 
  
Wij hopen van harte dat u zich aan RWA wilt verbinden om onze ambities te 
verwezenlijken, want het bedrijfsleven mag volgens ons niet ontbreken! 

 

  

Gezelligheid Sportiviteit en respect Ambities 



 

RWA en haar nieuwe complex  

 

Met het in 2017 vernieuwde veldcomplex en de in 2018 vernieuwde kantine beschikt 

de club over een professionele sportaccommodatie met uitstraling en uitstekende 

faciliteiten. Deze faciliteiten bieden een uitstekend platform voor de sponsors die 

zich hebben verbonden met RWA.  

Op de onderstaande foto’s is het Centre Court van RWA te zien. Het Centre Court 

staat los van de andere speelvelden op het sportcomplex, waardoor het Centre Court 

het absolute middelpunt van de club is. Leden, supporters en andere 

belanghebbenden komen hier tijdens de wedstrijden van de selectie samen, wat de 

exposure voor sponsors optimaal maakt. 

 

 

 

 

 

  

   



 

 

Waar staat RWA voor?  

 

Sportvereniging Rood Wit 

Albrandswaard (RWA) is een in 

1993 opgerichte korfbalvereniging, 

ontstaan uit een fusie tussen 

korfbalvereniging RWR uit Rhoon en 

korfbalvereniging Poortugaal uit 

Poortugaal. RWA is een groeiende 

club met 225 spelende leden, 32 

niet-spelende leden en een groep 

vrijwilligers. Het eerste en het 

tweede seniorenteam van RWA zijn 

actief in respectievelijk de Eerste 

Klasse en Reserve Eerste Klasse.  

 

De korfbalvereniging is niet alleen een plek waar enthousiaste leden bij elkaar 

komen voor het beoefenen van de korfbalsport, maar het is ook een plek waarin 

sociale banden gelegd worden. Leidend is daarbij de familiaire sfeer op de 

korfbalvereniging die is ontstaan door het overdragen van de liefde voor korfbal van 

generatie op generatie. Binnen RWA worden voor alle leden sociale activiteiten 

georganiseerd, zoals feesten, spelavonden en sfeeracties op wedstrijddagen. RWA 

neemt binnen haar omgeving dan ook een belangrijke maatschappelijke positie in. 

 

RWA is dus ambitieus en wil zich manifesteren als veelzijdige sportvereniging waarbij 

topkorfbal samen moet gaan met sportiviteit, respect en sociale verbinding.  

 

RWA kan dit niet alleen! Om onze sportieve ambities te kunnen realiseren en onze 

maatschappelijke rol te kunnen blijven vervullen, zijn sponsors van groot belang. De 

sponsorcommissie behartigt deze belangen voor RWA, maar vooral ook voor haar 

sponsoren. RWA biedt bedrijven in de regio via de korfbalsport een ingang om 

naamsbekendheid te vergroten en nieuwe contacten te leggen die normaal gesproken 

misschien niet voor de hand liggen. Daarbij speelt de onderlinge gunfactor een 

belangrijke rol. RWA gaat daarvoor samen met de sponsor op zoek naar een passende 

invulling voor de kansen die voor beide partijen aanwezig zijn. 

 

 



 

 

De mogelijkheden  

Bordsponsor 

Een sponsorbord op het Centre 

Court, het hoofdveld naast de 

veldkantine. De sponsor krijgt een 

plek voor een sponsorbord op het 

vernieuwde Centre Court van 

RWA, met daarbij een periodieke 

vermelding op de sociale media   

(de Facebookpagina van RWA) en 

het bedrijfslogo in de 

tweewekelijkse nieuwsbrief van RWA. Daarnaast is het mogelijk om een sponsorbord 

af te nemen op ons tweede veld. 

Kosten:  
Centre court:        €200,- per seizoen excl. aanschafkosten (duur van drie seizoenen) 
Overige velden:         €150,- per seizoen excl. aanschafkosten (duur van drie seizoenen) 
 

 

Balsponsor 

Voor de wedstrijden in de zaal zijn er mogelijkheden 

om een bal te sponsoren. Dit kan bij de 

wedstrijden van het eerste en tweede team van 

RWA. De balsponsor zal gedurende de dag van 

de wedstrijd in het programmaboekje vermeld 

worden en de balsponsor zal door de speaker 

bij de wedstrijd van het eerste worden 

omgeroepen. Tevens wordt de balsponsor op 

de sociale media genoemd, namelijk in het 

wekelijkse Instagram bericht van de 

korfbalvereniging.  

Kosten: €50,- per wedstrijd.  

Welke wedstrijd in aanmerking komt voor 

balsponsoring kan worden bepaald in overleg met 

de sponsorcommissie. 

 

 

 



 

 

 

Overige mogelijkheden 

 

  

 

 

 

 

  

Hoofdsponsoring Op aanvraag 

Teamsponsoring Op aanvraag 

Wedstrijdkorf bedrukking € 175* 

Dug-out bedrukking € 500* 

Wedstrijdkleding Op aanvraag 

Sponsoring van evenementen Op aanvraag 

Club van 50 € 50* 

Nieuwsbrief advertentie € 50* 

*Prijzen zijn per seizoen 



 

Mocht een van deze sponsormogelijkheden u aanspreken, neem dan 

contact op met een van de onderstaande leden van de 

sponsorcommissie. Uiteraard staan wij ook open voor nieuwe ideeën. 

U kunt voor alle vragen en andere communicatie een e-mail sturen 

naar sponsoring@svrwa.nl 

BEDANKT 

Sponsorcommissie 

 

  

Arnout Geervliet 

06-48157877 

Lars van Heiningen 

06-81065931 

Remco Gorter  

06-13579636 

mailto:sponsoring@svrwa.nl?subject=Sponsoring%20Brochure


 

 

 

 

  
 

    

Sportkantine RWA 

Landweg 1 

3171 AL 

Poortugaal 

 

Rood Wit Albrandswaard – RWA 

 

 

 

 

 

@svRWA 

 

https://www.google.nl/maps/place/RWA/@51.8582159,4.4005358,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c435d9d8bb65d3:0xb10924133d9068a3!8m2!3d51.8582126!4d4.4027245?dcr=0
https://www.facebook.com/Rood-Wit-Albrandswaard-RWA-1129472200507493/
https://twitter.com/svrwa

