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1.Tillen onze sponsoren WKV Reflex naar een hoger niveau? 
 
WKV Reflex is een Korfbalvereniging die sportplezier, samenwerking en 
gezellig korfballen een grootbelang vindt. Dit wordt gerealiseerd door gezellige 
en goede trainingen, waarden en normen, sportiviteit en gewaardeerde 
vrijwilligers. Deze uitstraling zorgt ervoor dat wij als vereniging samen sterk 
staan, we doen het met zijn alle en hierdoor heeft WKV Reflex al ruimschoots 
een 44 jaar bestaan! 
 
Door u als ondernemer zou WKV Reflex nog een aantal jaar mee kunnen in de 
korfbal sport! Ook kunnen wij door u eventuele sponsoring WKV Reflex naar een 
hoger niveau tillen. In ruil voor uw sponsoring geven wij uw onderneming 
naamsbekendheid, en de associatie met een knusse maar gezellige vereniging waar 
iedereen gelijk is. 
 
In deze sponsorgids worden de verschillende sponsor mogelijkheden bij WKV Reflex 
beschreven. Daarnaast zijn er richtlijnen voor contractduur en kosten gegeven. Er is 
altijd ruimte voor onderhandeling! De Sponsorcommissie bespreekt graag de 
mogelijkheden met u! 
 
 
Sponsormogelijkheden zijn: 
 

- Tenuereclame 
- Sporttassen sponsor 
- Trainingspakken sponsor 
- Banner reclame veld 
- Adverteren in de digitale nieuwsbrief 
- Adverteren op de website 
- Korfreclame 
- Bal sponsoring 
- Activiteiten sponsoring 
- Toernooi sponsoring 

 
Onder het kopje sponsor mogelijkheden meer informatie te vinden 
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2. Waarom WKV Reflex sponsoren? 
 
WKV Reflex is sinds 9 februari 1972 actief als korfbalvereniging in Woerden, en 
sindsdien een vereniging die draait op gezelligheid en vrijwilligers, zonder deze 
mensen was WKV Reflex nooit geworden zoals het nu is. Daarnaast zijn wij als 
vereniging erg blij met de sponsoren die al sponsor zijn. Zonder onze sponsors was 
het 44 jarige bestaan nooit een feit geweest. 
 
Naast onze sponsors zijn er ook enkele sponsors die stoppen na jaren ons 
gesponsord te hebben, hierdoor hebben wij uiteraard nieuwe sponsors nodig om 
onze vereniging draaiende te houden. Onze vereniging van ongeveer 75 leden 
zouden wij graag samen met onze sponsoren willen uitbreiden naar meer! Ons doel 
is dan om 100 leden in 2020 te hebben. Waardoor en voor elke leeftijd een categorie 
team is. 
 
Naast de korfbal vereniging WKV Reflex maken er ook andere verenigingen gebruik 
van onze accommodatie. Voor meer informatie kijkt u onder het kopje 
multifunctionele accommodatie. 
 
Daarnaast worden er veel activiteiten gehouden binnen WKV Reflex. Deze 
activiteiten kunnen ook een sponsor gebruiken om de activiteit nog aantrekkelijker te 
maken. Voor meer informatie kijkt u onder het kopje activiteiten sponsoring. 
 
Meer hier over onder het kopje sponsor mogelijkheden! 
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3. Sponsor mogelijkheden: 

  
Tenuereclame 
Uw bedrijfsnaam of logo bedrukt op een wedstrijdtenue! Kijk hier onder voor de 
mogelijkheden. Eventueel met extra bedrijfsgegevens mogelijk! 
 
Seniorenteams: 
Heeft u interesse in het sponsoren van seniorenteams neem contact op met de 
sponsorcommissie voor de mogelijkheden! 
 
Jeugdteams A, B en C: 
Jaarlijkse sponsorkosten: € 200, -  
Contractduur 4 jaar 
Aanschafkosten tenue 10 spelers: circa € 450, -  
 
Jeugdteams D en E: 
Jaarlijkse sponsorkosten: € 175, - 
Contractduur 4 jaar 
Aanschafkosten tenue 10 spelers; circa € 450, - 
 
Overige jeugd: 
Jaarlijkse sponsorkosten: € 150, - 
Contractduur 4 jaar 
Aanschafkosten tenue 10 spelers: circa € 450, -  
 
Op dit moment zoeken wij nog een geheel nieuwe sponsor voor alle teams. 
Mocht u interesse hebben neem dan gerust contact op met onze 
sponsorcommissie! 
 
- De tenues zouden 4 jaar lang mee moeten gaan en daarna vervangen moeten 
worden. 
- Contract verlenging is altijd mogelijk in overleg. 
- De bedrukking en levering regelt u samen met de sponsorcommissie! 
 
 
Sporttassen sponsor 
Als sporttassen sponsor komt u bedrijfslogo op de sporttassen te staan, deze zullen 
dan iedere zaterdag meegenomen worden bij thuis en uit wedstrijden. 
 
Senioren: 
Jaarlijkse sponsorkosten: € 150, -  
Contractduur 4 jaar 
Aanschafkosten per team: € 400, - 
 
Jeugdteams: 
Jaarlijkse sponsorkosten: € 125, - 
Contractduur 4 jaar 
Aanschafkosten per team: € 500, - 
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Trainingspakken sponsor 
Als trainingspakken sponsor wordt uw logo op de achterzijde van het trainingspak 
bedrukt. De trainingspakken worden voor, na en tijdens de wedstrijddagen gedragen. 
 
Seniorteams: 
Heeft u interesse in het sponsoren van seniorenteams neem contact op met de 
sponsorcommissie voor de mogelijkheden! 
 
Jeugdteams:  
Jaarlijkse sponsorkosten: € 500, - 
Contractduur 4 jaar 
Aanschafkosten per stuk: € 75, - 
 
Banner reclame veld 
Jaarlijkse sponsor kosten: € 165, - 
Contractduur 5 jaar 
Aanschafkosten: 150 euro 
 
Voorwaarden:  
- Uw banner hangt gedurende 5 jaar op een permanente locatie, continu in het zicht 
van publiek.  

- De banner wordt elk half jaar gereinigd door de materiaalcommissie.  

- Bovenstaande prijzen zijn elk jaar onderhevig aan de prijsindexering. 
 
Adverteren op de website 
Op de aantrekkelijke en veel bezochte website van WKV Reflex kunt u een logo met 
link naar uw website plaatsen. Bezoekers van de website bestaan veelal uit eigen 
leden, ouders van (jeugd)leden, leden van concurrerende clubs en de pers/media. 
 
Jaarlijkse sponsor kosten: € 75 
Contractduur in overleg 
Aanschafkosten: € 0, - 
 
Link website: www.wkvreflex.nl 
 

http://www.wkvreflex.nl/
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Korf reclame 

De korven die elke zaterdag gebruikt worden, kunnen voorzien worden van een 
sticker met uw bedrijfsnaam of logo. Korfreclame is daardoor een uitermate 
geschikt marketingmiddel om uw bedrijfsnaam of logo onder de aandacht te 
brengen. Via speciale stickers kunt u uw naam of logo duidelijk zichtbaar op de 
korf aanbrengen.  
De kosten voor het maken van de (twee) stickers (incl. het aanbrengen op de 
korven) zijn voor rekening van de sponsor. Deze vorm van sponsoring kent een 
contractduur van 4 jaar. 
 
Veld 
Jaarlijkse sponsor kosten korf reclame: € 500 euro (De korven zullen dan bij alle 
thuis wedstrijden gebruikt worden) 
Contractduur 4 jaar 
Aanschafkosten per 2 korven € 400, - (t/m 25 karakters) 
 
Zaal 
Jaarlijkse sponsor kosten korf reclame: € 500 euro (De korven zullen dan bij alle 
thuis wedstrijden gebruikt worden) 
Contractduur 4 jaar 
Aanschafkosten per 2 korven € 400, - (t/m 25 karakters) 
 

 
 
Bal sponsoring 

Jaarlijkse sponsor kosten: €0, - 
Aanschafkosten bal: € 50, - (Per bal) 
Aanschafkosten + sticker op de bal: € 89,50 (Extra bal een sticker geven kost 5,00) 
Contract duur 2 jaar  
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Activiteiten sponsoring 

Binnen de Vereniging WKV reflex doen we redelijk wat activiteiten organiseren. 
De activiteiten die wij organiseren per jaar:  

- Filmavonden  
- Nachtkorfbal 
- Schutterstoernooi 
- Kampen 
- Giga Kangoeroedag  
- Kerstfeest 
- Sinterklaasfeest 
- Kampioenschapfeest 
- Schoolkorfbal 
- Bedrijven korfbal 
- 1x per maand klaverjasavond 
- Nieuwjaarsreceptie 

 
Per activiteit zijn de kosten verschillend. Wil jij een activiteit sponsoren of mee doen? 
Neem contact op met onze sponsor commissie als het gaat om sponsoren.  
De sponsor commissie kan dan per activiteit kijken om welke kosten het zou gaan. 
Neem contact op met onze activiteiten commissie als je een activiteit zou willen mee 
maken. 
 
4. Multifunctionele accommodatie 
Bij WKV Reflex hebben wij een multifunctionele accommodatie! Dit houdt in 
dat er meerdere clubs gebruik maken van onze accommodatie rond lopen. 
Deze zien al onze aangeschreven sponsoren voorbij komen.  
 
De volgende club verenigingen lopen op onze accommodatie rond: 
 

- Runners club met 250 leden 
- Frisbee club met 30 leden 
- Bredius Schutters club met 50 leden 
- Scholen maken gebruik voor gymles 
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5.Contact 
Bent u geïnteresseerd in (één van) de sponsormogelijkheden van WKV Reflex of 
heeft u andere sponsor gerelateerde vragen? Neem dan gerust contact op met de 
sponsorcommissie. 
 
Jarco Kleinveld 
Mail: sponsoring@wkvreflex.nl 
Tel: 06-52586200 

mailto:sponsoring@wkvreflex.nl

