
bij K.C. Harich,

Een scorende sponsor worden

het kan!

HOE 
DAN?

Voor u ziet u de sponsorbrochure van korfbalvereniging 
K.C. Harich. Een ambitieuze vereniging waar de jeugd de 
toekomst is. Met een grote wilskracht voor de vereniging 
laten we u graag kennis maken met de mogelijkheden van 
sponsoring. Samen kunnen we namelijk heel veel bereiken.

Wilt u meer weten over één of meerdere manieren 
van sponsoring of heeft u andere vragen, dan kunt u 
ten alle tijde contact opnemen.  

Matteo Bergsma, Arend Siemonsma of Rommy van 
der Heide van de sponsorcommissie helpen u dan 
graag verder.

Matteo Bergsma
Tel: 06-21622174
@: matterulez@hotmail.com

Arend Siemonsma
Tel: 06-12898052
@: siemonsma.arend@gmail.com

Rommy van der Heide
Tel: 06-55885593
@: rommy__xx@hotmail.com

Veel informatie kunt u ook op: www.kcharich.nl  
vinden. Eens kijken bij het veld? Ga dan naar:

Harichsterdyk 3a
8571 RK Harich
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Club van 50
De Club van 50 bestaat uit een groep die 
K.C. Harich een warm hart toe dragen. Eens 
per jaar is er een bijeenkomst waar beslissingen 
worden genomen over die inkomsten. 25% van 
de inkomsten gaan direct naar de club. 75% 
wordt besteed aan het voorstel van de 
donateurs. Als lid van de Club van 50 komt u  
met een naambordje op het ‘Club van 50’ bord. 
Kosten: €25,- p/j. , automatische incasso.

Lijn-reclame bij K.C. Harich
Bij lijn-reclame koopt u een reclamebord langs de 
lijn. Afmeting van een reclamebord zijn 300x61 
cm en wordt door de sponsor zelf betaald. De 
sponsor blijft te alle tijde eigenaar van zijn eigen 
reclamebord. Vanuit K.C. Harich wordt zaken 
gedaan met H.J.H. Reclame. Prijzen en kosten per 
drukkerij verschillen. 
Kosten: Contract van 3 jaar voor €115,- per jaar. 

Hoofdsponsor K.C. Harich
Het neusje van de zalm is hoofdsponsor van 
K.C. Harich. Hierbij komt er een 
sponsorvermelding op de wedstrijdshirts, 
trainingspakken, vlag en reclameborden langs 
de lijn. Daarnaast komen er vermeldingen op 
de website in programmaboekjes en bij diverse 
activiteiten. Bij het hoofdsponsorschap wordt 
de selectie gesponsord 
(het tweede en het eerste team). 
Kosten: Contract van 5 jaar voor €2000,- p/j. *

Sponsorschap 3de en 4de + midweek
Sponsorschap wordt vermeld op de wed-
strijdshirts, eventueel trainingspakken en re-
clameborden langs de lijn. Daarnaast zullen er 
vermeldingen staan op de website in programma-
boekjes en bij diverse activiteiten. 
Kosten: Contract van 5 jaar voor €750,- per jaar. *

Jeugdsponsor K.C. Harich
Als jeugdsponsor zal uw logo of vermelding op de 
shirts van alle jeugdteams van K.C. Harich staan en 
op een reclamebord naast de lijn. Trainingspakken 
zijn niet aan de orde bij de jeugdteams van K.C. 
Harich.
Kosten: Contract van 5 jaar voor €850,- per jaar. *

*  Door het kledingfonds zijn er geen verdere kosten 
zoals kleding, pakken, tassen of jassen. Dit wordt 
vanuit de club voorzien en hiervan blijft de club 
eigenaar. 


