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Beste potentiële Rugby Adverteerder, 

 

Dé rugbyclub van de Achterhoek is The Wild Rovers in Doetinchem. Uit de hele Achterhoek rugbyen bij onze 

club enthousiaste leden die de sport een warm hart toe dragen. De afgelopen 3 jaar zijn wij dan ook met 50% 

gegroeid voor wat betreft het ledenaantal. 

 

Bij de club draait alles om vrijwilligers die op allerlei creatieve wijzen de club draaiende weten te houden. Dit is 

van groot belang, zodat wij goed trainingsmateriaal en geschikte kleding kunnen aanschaffen. Naast 

vrijwilligers, zijn wij ook afhankelijk van onze sponsoren. Heel graag willen wij u ‘tackelen’ om een 

sponsorbijdrage te leveren. 

 

Wij bieden 3 sponsorpakketten aan (de prijzen gelden voor 1 jaar): 

 

Pakket Inhoud Prijs 
Sponsorpakket 1 

 

Lidmaatschap van de 

Club van 100 

€ 100 

Sponsorpakket 2 

 

Advertentie in ons  

Jaarboek* 

A6    €  75 

A5    €  150 

A4    €  300 

Binnenkant omslag A4 € 400 

Achterkant A4 € 500 
Sponsorpakket 3 

 

Reclamebord langs het 

veld 300 x 60 cm 

Het bord is uw eigendom 

 

€ 150 per jaar 

Kosten bord voor rekening 

van adverteerder 

Wij kunnen u helpen met de 

ontwikkeling van het bord 
 

 

* Dit jaarboek 2018 zal in januari 2018 worden gepubliceerd, de advertenties zijn in full colour. De oplage is 

1.000 stuks. Sponsoren ontvangen een aantal exemplaren. Dit jaarboek is een echt bewaarexemplaar en zal ook 

op openbare plekken worden neergelegd.  

Naast opname in ons jaarboek en/of op een reclamebord zult u ook als sponsor op onze website worden vermeld 

met een doorlink naar uw website. 

 

Uiteraard is een combinatie van meerdere sponsorpakketten mogelijk. Bovengenoemde sponsoractiviteiten 

gelden voor het jaar 2018. 

 

Graag zouden wij u als sponsor bij onze vereniging willen betrekken! Als u interesse heeft, dan maken wij graag 

op korte termijn een afspraak met u. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw gegevens op onderstaande strook in 

te vullen? Voor meer informatie kunt u ook mailen naar info@wildrovers.nl. Na ontvangst  van een ingevuld 

formulier zal één van de bestuursleden contact met u opnemen.  

 

Met sportieve groet, Rugbyclub The Wild Rovers 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

Naam bedrijf 

& adres 

 

Contactpersoon & 

contactgegevens 

 

Pakketkeuze 

mailto:info@wildrovers.nl

