
Plezier staat voorop

Sponsorprogramma



Onze vereniging

Kenmerkend voor de vereniging is de betrokkenheid van leden en hun families. En daar zijn we 
trots op! De afgelopen jaren heeft Roef! door die betrokkenheid al veel stappen gemaakt om    
leden van nieuwe faciliteiten te voorzien. Het nieuwe jeugdveld, het draaien van het softbalveld, 
de make-over van de kantine en de zitmaaier zijn hier voorbeelden van. 

Voor de toekomst zijn er echter nog veel plannen die Roef! graag werkelijkheid ziet worden. Denk 
hierbij aan een nieuw honkbalveld, battingcages en nieuwe kleedkamers. Met uw hulp kunnen 
we deze plannen stap voor stap uitwerken en hoort Roef! in de toekomst bij de top van Nederland 
als het gaat om de accommodatie en faciliteiten.  

Wat vragen we? Lees in deze brochure de sponsormogelijkheden.
Deelt u na het lezen ons enthousiasme, neem vrijblijvend contact met ons op.

HSB Roef! is een gezonde honk- en softbalvereniging in Moergestel. Het ledental neemt gestaag 
toe en het niveau waarop gespeeld wordt, wordt elk jaar beter. Het dames softbalteam speelt 
vanaf 2012 op topsportniveau in de Silverleague en bij de honkballers is dit jaar weer een mix van 
ervaren “oudjes” met een hele groep jeugd onderweg om Roef! op de kaart te houden. Mede 
door de inspanningen van veel betrokken leden wordt er fanatiek getraind en steeds beter          
gespeeld. Op dit moment heeft Roef! 12 teams waarvan maar liefst 7 jeugdteams.   

We zitten niet stil



De Club van 25

Voor een bedrag van € 25,- of een veelvoud   
daarvan kunt u Roef! als particulier voor een jaar 
al sponsoren! U wordt lid van de club van 25 die 
Roef! bijvoorbeeld zal voorzien van wedstrijd-  
ballen gedurende het seizoen.

U krijgt: • Vermelding op het scherm in de   
     kantine
 • Vermelding in de nieuwsbrief



Materiaalsponsor

Voor een bedrag van €100,- kunt u als bedrijf      
ervoor zorgen dat Roef!-leden ieder seizoen 
weer met goed materiaal kunnen spelen. Denk 
hierbij aan knuppels, catcherpakken, helmen,          
scheidsrechter materiaal en slagmachines.

U krijgt: • Logo op het scherm in de kantine,   
    de site en in de nieuwsbrief
 • Bericht in de nieuwsbrief
 • Sponsoravond
 • Sponsorcontract minimaal twee jaar



Veldsponsor

Voor een bedrag van € 250,- kunt u als                             
bedrijf het onderhouden van de velden en de                               
accommodaties fi nancieren.

U krijgt: • Logo op het scherm in de kantine, de  
    site en in de nieuwsbrief
 • Bericht in de nieuwsbrief
 • Sponsoravond
 • Sponsorcontract minimaal twee jaar  
    of eerste jaar kledingsponsor en   
    tweede jaar veldsponsor
  • Banner aan het homerunhek 



Activiteitensponsor

Ook kunt u verschillende jeugdactiviteiten                 
gedurende het hele jaar sponsoren. Dit kan            
zowel wel met fi nanciële middelen als in natura. 

Activiteiten die in het verleden al georganiseerd 
zijn: Oliebollenmiddag, Snertavond, Jeugdkamp, 
Clinics.

U krijgt:  • Logo op de site en in de  
    nieuwsbrief



Teamsponsor

Kledingsponsor
Vanaf € 250,- kunt u als bedrijf een team                      
voorzien van kleding. Hierin kunnen keuzes           
worden gemaakt  voor wedstrijdkleding, jassen, 
truien en broeken. 

Teamsponsor
Op aanvraag.

U krijgt:  • Logo op de kleding 
 • Logo op het scherm in de kantine, 
   de site en in de nieuwsbrief
  • Sponsoravond
 • Sponsorcontract minimaal twee jaar
  • Banner aan het homerunhek 



Toernooisponsor
Roef! organiseert ieder jaar verschillende 
toernooien. Wilt u uw (bedrijfs)naam                  
verbinden aan een van deze toernooien, 
neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

U krijgt: • Naam van het toernooi 
    (bedrijfsnaam)
  • Logo op de site en in 
    de nieuwsbrief
 • Eventueel een standje 
    op het toernooi



Roef!
Stokeind 13
5066 XA Moergestel
Telefoon Clubgebouw: 013 513 1966
e-mail: sponsoring.hsbroef@gmail.com

www.svroef.nl


