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Wat kunt u voor  
RODA betekenen? 

Bij onze vereniging gaan gezelligheid en 
sportiviteit hand in hand. Van Bovenkerkse 

dorpsvereniging zijn we uitgegroeid tot 
de grootste voetbalclub van Amstelveen 

met een omvangrijke jeugdafdeling. 
Naast het verzorgen van een sportieve 

vrijetijdsbesteding, vervullen we dan ook 
een belangrijke maatschappelijke functie. 
Onze vereniging drijft op de enthousiaste 
inzet van vele vrijwilligers. Zij organiseren 

onder andere uiteenlopende (jeugd)
activiteiten, wat resulteert in een unieke en 
hechte sfeer. Om de vereniging draaiend 
te houden is echter ook hulp van buitenaf 

nodig. Het bieden van uitstekende 
faciliteiten en het bereiken van een zo 
hoog mogelijk sportief niveau kan dus  

niet zonder uw ondersteuning! We hopen 
dan ook dat we op uw ondersteuning 

kunnen rekenen om uitstekende faciliteiten 
te blijven bieden en een zo hoog mogelijk 

sportief niveau te bereiken.

Wilt u graag sponsor worden, maar liever 
niet via een reclamebord of advertentie? 
Daar hebben wij dé ideale oplossing voor.

Voor particulieren:

Vrienden van RODA ’23
Voor € 50,- per jaar bewijst u de club 

een grote dienst. Wij investeren uw geld 
o.a. in jeugdtoernooien en faciliteiten 
voor de jeugd. De vrienden van RODA 

bedanken wij via het grote bord in  
het trapportaal.

Voor bedrijven:

RODA ’23 Steunpilaren
Zonder onze “steunpilaren” zou RODA 
sportief nooit zo groot zijn geworden. 

Voor € 250,- per jaar investeert u 
in de continuïteit en de sportieve 

mogelijkheden van RODA ’23. 
Uw bedrijfsnaam plaatsen wij op  
het grote bord bij de ingang van 
het terrein en u wordt bij iedere 

thuiswedstrijd van het eerste elftal in  
de zondageditie vermeld.

Voor bedrijven: 

Kleedkamer
Eén van onze kleedkamers kan  
de naam van uw bedrijf dragen. 

Voor € 250 per jaar staat uw 
bedrijfsnaam op de kleedkamerdeur.

Algemene bijdrage

Word ook  
sponsor van 

RODA ’23



Formaat (standaard): 4000 x 775 x 8 mm
Contractduur: 5 jaar

Locaties:
• hoofdveld - veld  € 295,- per jaar
• hoofdveld - hoog € 395,- per jaar

Eénmalige kosten van het bord € 360,-

Oplage: 1.500 exemplaren 
Frequentie: 1x per jaar

Formaten: 
• 1/8 pagina  € 125,-
• 1/4 pagina € 225,-
• 1/2 pagina  € 400,-
• 1 hele pagina  € 750,-

Reclameblok op 4 beeldschermen  
tegelijk in de kantine.

•   6 sec. € 150,- per jaar
• 12 sec. € 250,- per jaar
• 24 sec. € 475,- per jaar
• 48 sec. € 800,- per jaar

Alle prijzen in deze flyer  
zijn exclusief BTW.

www.roda23.nl

Logo/banner met link naar eigen  
website vanaf € 250,- per jaar.

Website

Narrow casting

Contractduur : 3 jaar

Reclamebijdrage : € 400,- per jaar
Spelerstenue : € 70,- per speler

(shirt, broek en sokken)
Inloopshirt : € 25,- per speler
Spelerstas :  € 35,- jr. / € 40,- sr.
Trainingspak :  € 50,- jr. / € 55,- sr.

Alle prijzen zijn inclusief bedrukking  
van sponsornaam (1 kleur)  

en spelersnummer.

Betaling tenue bij aanvang +  
jaarlijkse bijdrage 

Selectieteams op aanvraag

Advertentie presentatiegids

Shirtreclame

Reclamebord

Sponsormogelijkheden
Ons aanbod, uw investering

 
Om de continuïteit van onze vereniging 
te waarborgen, verwelkomen wij graag 
nieuwe sponsors. Onze sponsors zijn 
vaak regionale bedrijven waarvan de 

eigenaren en/of medewerkers persoonlijk  
betrokken zijn bij RODA. Maar commercieel 
biedt het sponsorschap ook voordelen. 

  
U investeert in de naamsbekendheid 

van uw organisatie, maar ook in 
de toekomst van onze vereniging. 
Ieder weekend ontvangen wij ruim 
2500 bezoekers op ons terrein. Uw 

bedrijfsnaam wordt gegarandeerd door 
een groot aantal bezoekers gelezen.  

 
Ook brengen we ieder jaar een 
presentatiegids uit. Deze wordt 

verspreid onder 1400 leden en gaat 
naar vele bedrijven in de omgeving.




