
Sponsormogelijkheden bij Korfbalvereniging Ritola Zuidlaren. 

 
 
Uw reclamebord rondom het nieuwe kunstgras korfbalveld?  
 
Ritola korfbal is opgericht in 1968 en heeft in totaal 200 leden. Momenteel heeft de club 10 jeugdteams, 1 kleutergroep, 5 
seniorenteams en een trimgroep. Sinds 1999 zijn wij gevestigd op het korfbal- en hockeycomplex achter sporthal "De 
Zwet". Ritola Korfbal heeft sinds de zomer 2010 de beschikking over een eigen nieuw kunstgrasveld.  
De sponsorcommissie is op zoek naar sponsoren die een reclamebord langs de lijnen van het nieuwe kunstgrasveld willen 
plaatsen. Zo komt uw reclameaanduiding van uw bedrijf aan vele gezichten voorbij. Vier middagen- en avonden wordt er 
getraind door de teams en wekelijks zijn er wedstrijden die gespeeld worden tegen teams van andere verenigingen vanuit 
de regio en daar buiten. Uw reclame zal dan worden gezien vanuit een ver gestrekt gebied.  
Een sponsorbord is een goede mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren. Originele en inspirerende ideeën zetten uw 
product of dienst op een unieke en doeltreffende manier in de kijker. Wij zorgen ervoor dat uw product opvalt en de 
aandacht van uw doelgroep vasthoudt.  
Naast het plaatsen van uw reclamebord zal nog eens in de kantine van Ritola uw reclame voorbij komen, in onze digitale 
krant, gepresenteerd op een groot beeldscherm.  
 
Wat betaald u voor een reclamebord?  
 
De prijs die gevraagd wordt is een jaarlijks bedrag vanuit een vierjarig contract. De nota wordt aan het eind van het 
 seizoen in de maand maart  aan u verstuurd.  
Reclamebord full color 2440 x 660 x 6 mm. €150,- per jaar.  
Reclamebord full color 2440 x 660 x 6 mm. €225,- per jaar. Dubbelzijdig bedrukt.  
 
De volgende mogelijkheden tot sponsoring bieden wij nog meer:  
 
Shirts selectie: senioren 1 en senioren 2, voorop shirt € 1250,-  (achterop) € 450,-   
Shirts senioren 3 (voorop) €200,- (achterop) €100,-  
Shirts senioren 4 (voorop) €200,- (achterop) €100,-  
Shirts senioren 5 (voorop) €200,- (achterop) €100,-  
 
Shirts junioren 1: €300,- overige junioren €200,- 
Shirts aspiranten 1: €200,- overige aspiranten €150,- 
Shirts pupillen 1: €200,- overige pupillen €150,- 
 
Trainingspakken Senioren: €250,-  
Trainingspakken Jeugd: €150,-  
 
Reclamebord onder of boven het digitale Scorebord €350,- 
 
Wedstrijdbal: €45,-  
 
Advertentie Ritola site: €50,-  
 
De prijs die gevraagd wordt is een jaarlijks bedrag vanuit een vierjarig contract. De nota wordt in de maand Maart aan u 
verstuurd.  
 
 
 
 
De sponsorcommissie van de Ritola Korfbal vereniging willen graag met u in gesprek gaan, wat voor uw bedrijf een 
passende reclame-uiting kan zijn binnen de mogelijkheden van korfbal vereniging Ritola. We kunnen wellicht iets voor 
elkaar betekenen. We staan open voor uw ideeën en willen graag onze ideeën aan u kenbaar maken. De 
korfbalvereniging Ritola is een fantastische vereniging met een brede doelgroep van jong tot oud. Bewegen is belangrijk 
voor lichaam en geest en de korfbalsport is uniek in zijn bestaan als gemengde sport. Jong en oud, zowel dames als 
heren. De doelgroep die u aan wilt spreken zit daarbij! Uw sponsorgeld komt ten goede aan de vereniging die dat gaat 
besteden aan de jeugd, materialen, e.d.  

Een geweldige kans om hieraan mee te doen als sponsor! Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
de sponsorcommissie: sponsoring@ritola.nl               
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