Sponsormogelijkheden
Bordsponsor

Hoofdsponsor

Maatwerksponsor

Over 3 jaar € 600

Per jaar

Per jaar

1e jaar € 300*

Maatwerk

Maatwerk (meerdere opties mogelijk)

2e jaar € 150

Hoofdsponsor kleding heren 1

Sponsoruiting kleding

3e jaar € 150

Sponsoruiting kleding jeugd

Balsponsor

Sponsoruiting kleding oude ullen

Sponsoring materialen

Minimale contractwaarde

Evenementensponsor

*waarvan kosten bord € 150

Pakket BronS

Pakket Zilver

Pakket Goud

Per jaar € 250

Per jaar € 500

Per jaar € 750

Reclamebord veld

Reclamebord veld

Reclamebord veld

Lidmaatschap Magic friends

Lidmaatschap Magic friends

Lidmaatschap Magic friends

Bedrijfslogo op de website

Bedrijfslogo op de website

Bedrijfslogo op de website

Bedrijfslogo in clubhuis

Bedrijfslogo in het clubhuis

Clubpolo

Wedstrijdshirt
3 Consumpties thuiswedstrijden
Wedstrijdbal

Als sponsor bent u altijd van harte welkom om onze teams aan te moedigen bij (thuis)wedstrijden. Na afloop
zien we u graag in ons gezellige clubhuis om bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Jaarlijks worden er diverse evenementen door ons gorganiseerd waar we u als sponsor ook graag terug zien.
Waaronder de doldwaze bingoo avond, de Harlequins familiedag en de rugby tourtrips naar o.a. Wales en
Londen.

Geen BTW van toepassing
MAGIC FRIENDS
Voor wie is Magic Friends bedoeld? oud leden, sponsoren, donateurs, oud / spelers, club relaties, en
natuurlijk iedereen die zich enigszins verbonden voelt met de rugby club in Oldenzaal.
Tegen een bedrag van € 50,00 per jaar kan men deelnemen aan de Magic Friends
Het doel van Magic Friends is een breed publiek te verbinden met onze rugbyclub. Dit door het organiseren
van diverse activiteiten en evenementen binnen onze rugby vereniging waarvoor je als Magic friends ook van
harte voor wordt uitgenodigd. Dit alles onder strikte / ludieke navolging van onze kernwaarden Friendship,
respect, commitment, passion, disipline and humor.
Aan welk acticiteiten moet je denken ?: Rugby training 1 keer per maand (100% recreatief en ook te doen
voor de niet geoefende speler), Clubactiviteiten (bijv. vrienden en vage kennissen toernooi, Rugby Heineken
7ens tournooi Amsterdam, citytrip enz.)
Voor vragen en/ of meer informatie neem aub contact op met Dick Geisink

www.harlequins.nl

Dick Geisink mob : 06 - 555 650 62

sponsoring@harlequins.nl

