
Draagt u onze vereniging een warm hart toe?

Rugby is een sport vol traditie en cultuur en The Wild Rovers is er ook alles aan gelegen om dit 
hoog te houden en uit te dragen. Enkele speerpunten zijn:

 Plezier

 Respect

 Fair play

 Betrouwbaarheid

 Kameraadschap

Waar is het sponsorgeld voor nodig?

Een vereniging draaiende houden is een flinke klus waar veel tijd, inspanning en geld mee is 
gemoeid. Het bestuur, de technische staf en de vele vrijwilligers zetten zich hiervoor belangeloos in
met als hoofddoel een platform te creëren voor de sport rugby in de Achterhoek. Een belangrijk 
deel van de inkomsten bestaat uit de ledencontributie. Maar voor een relatief kleine vereniging als 
de onze is het ondoenlijk om hiermee het hoofd boven water te houden zonder de contributie 
drastisch te verhogen. Juist door de contributie laag te houden kunnen we in een zekere 
laagdrempeligheid voorzien waarmee we ledenaanwas stimuleren. Sponsoring is daarom een 
onontbeerlijke bron van inkomsten voor zowel het instandhouden als de groei van onze vereniging.

Een kleine greep uit de activiteiten waarvoor sponsorgelden zullen worden aangewend:

 Begeleiding en coachen van jeugdspelers

 Uitbreiden van jeugdactiviteiten (wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!)

 Promotie van jeugdsport op scholen d.m.v. clinics

 Informatievoorziening ter promotie van rugby in de Achterhoek

 Begeleiding van aspirant rugbyers en beginnende spelers

 Faciliteren en initiëren van groei van het seniorenteam

 Uitdragen en overbrengen van onze normen en waarden

Wat houdt de ‘Wild Rovers Club van 100’ in?

De 'Wild Rovers Club van 100' bestaat uit deelnemers die op vrijwillige basis een financiële bijdrage 
willen verlenen aan onze club. Deze sponsorbijdrage bedraagt voor één seizoen €100,00. 

Alle deelnemers van de 'Wild Rovers Club van 100' zien hun naam terug op de naambordjes in het 
clubgebouw. Hiervoor is een speciale plek in ons mooie clubhuis gerealiseerd. De deelnemers zijn vrij 
om te kiezen welke naam ze op de naambordjes plaatsen.

Rugby is een levenswijze

Rugby Nederland werd opgericht op 1 oktober 1932 in Amsterdam en telt inmiddels 16.000 leden 
en 87 aangesloten verenigingen. De laatste tijd groeit met name jeugd- en damesrugby.

Rugbyclub The Wild Rovers wil meer mensen – jeugd en senioren, man en vrouw – in Doetinchem 
en omstreken aan het rugbyen krijgen en wil graag de tradities en het spel overbrengen naar 
geïnteresseerden. Om dit te kunnen bereiken is er naast veel enthousiasme en inzet van 
vrijwilligers ook geld nodig. Wij zijn heel blij met uw belangstelling en bijdrage!



Doetinchemse Rugbyclub “The Wild Rovers’
Bezoekadres: Bezelhorstweg 85a, 7009 KK Doetinchem 
Postadres: Postbus 390, 7000 AJ Doetinchem 
info@wildrovers.nl www.wildrovers.nl
Rabobank: NL48RABO0384362370

FORMULIER DONATEUR RC ‘THE WILD ROVERS’ DOETINCHEM 

Naam sponsorbordje: …..……………………. 

Achternaam: …………………………………………… Voorletters: ……… Roepnaam: .…………………..

Adres: …………………………………………… Postcode: ……………………………

Woonplaats: …………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………. 

E-mailadres: …………………………………………… 

Ondergetekende meldt zich bij The Wild Rovers aan als: DONATEUR ‘Wild Rovers Club van 100’

** Ik ben mij ervan bewust dat de sponsoring, en dus de verplichting tot het betalen van 
sponsoring, slechts beëindigd kan worden door schriftelijke opzegging bij het bestuur. Bij 
opzegging van de sponsoring zal het eerstvolgende seizoen niet meer geïnd worden. Indien 
een naambordje door de vereniging aan u is uitgereikt, zal deze van het ‘Wild Rovers Club van 
100’ bord worden verwijderd. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 

Datum: ………………………………………. Handtekening: ………………………………………

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO RC THE WILD ROVERS 

Hierbij verleen ik tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan RC The Wild Rovers om van 
onderstaande bankrekening de jaarlijkse sponsoring af te schrijven.

Naam: ……………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………. 

Naam rekeninghouder: ………………………………………………………………. 

IBAN – rekeningnummer: ………………………………………………………………. 

Ik wil de sponsorbijdrage laten afschrijven conform de beschreven sponsorregeling**. 

Datum: ……………………………………………………………….. 

Handtekening: ……………………………………………………………….


