SPONSORBOEK
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CONTACT
Sponsorcontact:
Dhr. Frits van Iperen namens het Bestuur van RCH-Pinguins
+316 17 465 334
sponsors@rch-pinguins.nl
www.rch-pinguins.nl
Bezoekadres:
Kantine “De Kuil”
Ringvaartlaan 4
2103 XW Heemstede
Tel. 023-5284388

MISSIE
RCH-Pinguïns is een plek waar veel mensen een hoop mooie herinneringen aan
beleven. Met goede prestaties, een goede jeugdopleiding en een plek waar
mensen graag samenkomen om een hoogstaand honkbal te kijken op een
gezellige manier. RCH-Pinguïns ziet het als haar missie om laagdrempelig de
beoefening van de honk- en softbalsport aan haar leden aan te bieden. Het
is haar ambitie het topsport niveau te behouden en de breedtesport uit te
breiden tot elk gewenst niveau. En daarmee de beoefening van sport in het
algemeen, en honk- en softbal in het bijzonder, te stimuleren in Heemstede
en omgeving.
Wij hebben hierin uw steun als sponsor hard nodig.

VISIE
RCH-Pinguïns hecht grote waarde aan:
Plezier: Niet alleen op het veld maar ook naast het veld. Er zijn regelmatig
festiviteiten om de sociale interactie te bevorderen.
Presteren: Op topsport niveau en verder op elk gewenst niveau binnen de
breedtesport. Doorstroming vanuit de jeugd naar de hogere teams bevordert
het leren, op allerlei fronten. Het is aantrekkelijk voor potentiële leden. Alle
trainers zijn intern opgeleid met dezelfde set aan regels om het maximale uit
het spel te kunnen halen.
Openheid en maatschappelijke betrokkenheid:
De vereniging heeft een sociale functie in de buurt, de wijk, waarin zij gelegen is.
RCH-Pinguïns wil een vereniging zijn waar iedereen welkom is. De persoonlijke
band tussen een ieder die de vereniging bezoekt vanuit welke hoedanigheid
ook is van groot belang. Zo zal een ieder zich ook welkom voelen.

HISTORIE
RCH-Pinguïns is de oudste landelijk spelende honk- en softbalvereniging van
Nederland. De huidige vereniging is in 2001 ontstaan uit een samengaan van
honk- en softbalvereniging RCH (sinds 1934) en softbalvereniging De Pinguïns
(sinds 1954). Beide verenigingen speelden op hoog niveau op dezelfde velden
en besloten in 2001 de krachten te bundelen. Johan Neeskens speelde voor
RCH en met het junioren team behaalde hij onder leiding van Frans Langeveld
de Nederlandse titel. Helaas voor ons moest hij van Rinus Michels een keuze
maken.
Uit de kweekvijver van RCH-Pinguïns speelde een aantal leden in het
Nederlandse team. Zoals de pitchers Dave Draijer, Michiel van Kampen en
Roger Kops, catcher Cees Lammerts, binnenvelder Max Draijer en verre velders
Victor Draijer, Remco Draijer en Dirk van ’t Klooster. Dirk is erelid van de KNBSB
vanwege het passeren van de grens van 200 gespeelde interlandwedstrijden
en Dave Draijer is lid van verdienste van de KNBSB vanwege zijn langdurige
verdienste als pitcher van het Nederlandse honkbalteam. Daarnaast heeft
RCH-Pinguins een groot aantal eigen spelers naar de hoofdklasse weten te
leiden en blijft het ons doel om dat in de toekomst te blijven doen.

DE VELDEN
De honk- en softbal teams van RCH-Pinguïns spelen op één van de mooist
aangelegde velden van Nederland. Het complex ligt aan de rand van Heemstede.
Midden tussen het oude groen van Het Oude Slot. Langs de prachtige Ringvaart.
Op het sportpark zijn ook de velden van de voetbalverenigingen RCH, VEW
en HFC te vinden, de hockeyvelden van Alliance, de tennisvelden van HBC en
zwembad Groenendaal. Een waar sportparadijs dus.
De velden van RCH-Pinguïns voldoen aan de internationale honk- en softbal
eisen. Hierdoor is de vereniging in staat wedstrijden op het hoogste niveau te
faciliteren. Niet alleen de wedstrijden van de eigen club worden er gespeeld. In
voorkomend geval ook wedstrijden van nationale en internationale kampioen-

schappen en competities komen langs. De moderne lichtinstallatie verzekert
goed zicht in de avond. Moderne kleedkamers, een tribune en een verzorgd
terras geven de sporters en toeschouwers buiten ruim plek.
Voor de inwendige mens staat het multifunctionele clubhuis garant. Hier
kunt u terecht voor een hapje en een drankje. Uiteraard is er gratis wifi ter
beschikking.

DOELEN 2021
RCH-Pinguins heeft als primair doel om meer jeugd aan te trekken om te gaan
honk-en softballen. Wij geloven dat honkbal een ideale sport is om een aantal
belangrijke levenslessen te leren in een sportieve en competitieve vorm. We
zullen de komende 5 tot 10 jaar hier veel aandacht aan besteden.
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Om dit te verwezenlijken zullen we:
Regelmatig clinics geven aan kinderen binnen scholen activiteiten
organiseren voor kinderen tijdens de thuiswedstrijden van Heren 1.
Social media inzetten om ouders en kinderen in de omgeving te bereiken.
RCH-Pinguins hecht zoals eerder genoemd veel waarde aan een goede
doorstroom van jeugd naar de hogere teams.

Het is daarom van belang dat onze jeugd goed presterende eerste teams heeft
om naar uit te kijken. Daarmee kunnen we de toptalenten stimuleren en binnen
de vereniging houden om verder te ontwikkelen.
Met een eerste team wat vorig jaar kampioen is worden in de 1ste klasse zijn we
goed op weg.
Daarnaast met goed presterende breedtesport teams waar mooi honkbal en
gezelligheid goed samen gaan zorgen we voor heel veel plezier voor onze leden,
vrijwilligers en toeschouwers.

SPONSORING
Sponsoring stelt ons in staat om onze doelen te bereiken. Sponsoring helpt
ons ook om financieel gezond te blijven en de faciliteiten te bieden aan leden
en bezoekers om met plezier te kunnen sporten of naar onze mooie sport te
kunnen kijken.
We hebben uw sponsoring nodig voor onderhoud van het terrein en de
gebouwen, kleding en andere materialen, het organiseren van leuke activiteiten
en het coachen en trainen van teams zijn daar een paar voorbeelden van.

Wij zoeken specifiek sponsoring voor:

.
.
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ondersteuning jeugd:
(zachte) ballen, team materialen, kleding
ondersteuning recreanten:
(zachte) ballen, team materialen
ondersteuning Heren & Dames 1:
ballen, knuppels, kleding, coaching
ondersteuning evenementen en projecten

WAT BIEDEN WE?
Met uw reclame-uitingen langs de velden en online bereikt u tienduizenden
mensen. Elk weekend bezoeken vele honderden mensen het sportpark.
Mensen die zelf sporten, komen kijken naar wedstrijden of trainingen. Allerlei
verschillende sporters, wandelaars, joggers, ouderen, jongeren, kinderen, vaak
zelfs hele families.Niet alleen mensen uit de gemeente Heemstede, ook
bezoekers uit de omgeving Zuid- en Noord Kennemerland en teams vanuit
het hele land.Het sportpark wordt gebruikt door diverse verenigingen. Tevens
wordt het sportpark gebruikt door de scholen uit de gemeente Heemstede.
Ook is het sportpark openbaar toegankelijk voor de inwoners van Heemstede.

Summer
Party
13 JULI
2019

19 :3 0
20 :0 0
21 :0 0
22 :0 0
H EL E AV O

ND:

W EL K O M

SDRANKJ

E
BEERPON
G
L IM B O D
ANS WED
S
D J TR IO :
K T O T H E T R IJ D
M TO THE
T W IS T E R
T
& CORNH
OLE

RCH-Pinguïns heeft een nadrukkelijk maatschappelijk profiel. Met het promoten
van uw bedrijf via de kanalen van RCH-Pinguïns draagt u bij aan het
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Als topsport competitie kan de 1ste klasse zich ook verheugen op de nodige
aandacht van de schrijvende pers en radio. Wekelijks brengen de landelijke
dagbladen, de regionale dagbladen en lokale weekbladen uitgebreide verslagen
van de wedstrijden in de honk- en softbal competities. Het Haarlems Dagblad is
nog steeds Nederlands meest toonaangevende krant op het gebied van honken softbal en besteedt al sinds jaren veel aandacht aan de verrichtingen van
RCH-Pinguïns. Uiteraard is de website van RCH-Pinguïns: www.rch-pinguins.nl,
het eerste kanaal waarop nieuws over de club verspreid wordt. Via onze
nieuwsbrief worden de leden en andere belangstellenden ook op de hoogte
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In 2021 zullen we de honkbalwedstrijden van Heren 1 promoten via social
media door middel van online video’s waarin de top sponsoren ook worden
vermeld. Dit kan een bereik hebben van 30.000 mensen per maand in de
omgeving Heemstede.

SPONSORPAKKETTEN
RCH-Pinguins heeft de volgende sponsorvormen in het leven geroepen:

SPONSORCONTRACTEN
RCH-PINGUÏNS 2021
PAKKET A - PLATINUM SPONSOR

PAKKET A
PLATINUM SPONSOR
PAKKET B
GOUD SPONSOR
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Doek van 6 x 1,5 meter op het Honkbalveld.
Doek van 6 x 1,5 meter op het Softbalveld.
Bedrijfsnaam en Logo op de kleding van het eerste honkbalteam.
Bedrijfsnaam en logo op kleding van eerste Softbal dames team.
Bedrijfsnaam en logo op de Website van rch-pinguins.nl
Bedrijfsnaam wordt genoemd tijdens wedstrijden van honkbal heren 1.
Bedrijfsnaam en logo op sponsorbord in de kantine.
Team foto van Heren 1 en Dames 1 voor op jullie kantoor.
1x per jaar een honk/softbal clinic voor uw bedrijf.
Toegang tot onze sponsordag.
Uw naam wordt vermeld in de nieuwsbrieven van RCH-Pinguïns.
Uw logo wordt vermeld in de online video’s.

Bijdrage: PAKKET A - PLATINUM SPONSOR*

PAKKET C
SILVER SPONSOR

Contract voor 1 jaar €2500,Voor 2 jaar €2250,- per jaar
Voor 3 jaar €2000,- per jaar
*

Maandelijks bijdragen of een bijdrage in natura is ook mogelijk.

PAKKET B - GOUD SPONSOR

PAKKET D
BRONS SPONSOR
Daarnaast is ook mogelijk om Teamsponsor te worden van een
specifiek team en/of lid te worden van de Club van 100.

..
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Doek van 6 x 1,5 meter op het Honkbalveld of Softbalveld.
Bedrijfsnaam en logo op de website van rch-pinguins.nl
Bedrijfsnaam en logo op sponsorbord in de kantine.
Teamfoto van Heren 1 en Dames 1 voor op jullie kantoor.
Toegang tot onze sponsordag.
Uw naam wordt vermeld in de nieuwsbrieven van RCH-Pinguïns.
Uw logo wordt vermeld in de online video’s.

Bijdrage: PAKKET B - GOUD SPONSOR*
Contract voor 1 jaar €1500,Voor 2 jaar €1250,- per jaar
Voor 3 jaar €1000,- per jaar
*

Maandelijks bijdragen of een bijdrage in natura is ook mogelijk.

EN WIST U DAT?
U heeft als sponsor ook de mogelijkheid om losse onderdelen te kiezen in
plaats van pakketten om RCH-Pinguins te ondersteunen.
Uw sponsorbijdrage kan ook in de vorm van diensten of als korting voor

PAKKET C - SILVER SPONSOR
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..
..
..

Doek van 6 x 1,5 meter op het Honkbalveld of Softbalveld.
Bedrijfsnaam en logo op de Website van rch-pinguins.nl
Bedrijfsnaam en logo op sponsorbord in de kantine
Team foto van Heren 1 en Dames 1 voor op jullie kantoor
1 uur social media consult voor lokale bedrijven
Toegang tot onze sponsordag
Uw naam wordt vermeld in de nieuwsbrieven van RCH-Pinguïns.
Periodiek uw actie in de nieuwsbrief naar alle leden is ook mogelijk

producten die RCH-Pinguins bij u kan afnemen. Afhankelijk van het bedrag
wordt u in een van de pakketten ingedeeld.
Bent u geïnteresseerd om RCH-Pinguïns te sponsoren? Met de sponsorcommissie kunt u afspraken maken over de invulling van de sponsoring. Voor
alle sponsoractiviteiten wordt een contract opgesteld. Hierin worden de aard
van de sponsoring en de duur en betaling vastgelegd. Het is overigens niet
toegestaan kleding zonder goedkeuring van de sponsorcommissie te voorzien
van commerciële uitingen, logo’s etc. Neem daarvoor contact op met de
sponsorcommissie.
U kunt bij één van de commissieleden terecht voor aanvullende informatie en

Bijdrage: PAKKET C - SILVER SPONSOR*

vragen zoals:

Contract voor 1 jaar €800,-

1. Welke sponsoring past bij mij?
2. Welke sponsor optie is interessant?
3. Ik wil graag maatwerk. Wat is mogelijk?

Voor 2 jaar €700,- per jaar
Voor 3 jaar €600,- per jaar
*

Maandelijks bijdragen of een bijdrage in natura is ook mogelijk.

PAKKET D - BRONS SPONSOR

..
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..

Neem nu contact op met:
Doek van 3 x 1,5 meter op het Honkbalveld of Softbalveld.

Dhr. Frits van Iperen namens het Bestuur van RCH-Pinguins

Bedrijfsnaam en logo op de Website van rch-pinguins.nl

+316 17 465 334

Bedrijfsnaam en logo op sponsorbord in de kantine

sponsors@rch-pinguins.nl

Team foto van Heren 1 en Dames 1 voor op jullie kantoor

www.rch-pinguins.nl

1 uur social media consult voor lokale bedrijven
Toegang tot onze sponsordag

Bijdrage: PAKKET D - BRONS SPONSOR*
Contract voor 1 jaar €600,Voor 2 jaar €500,- per jaar
Voor 3 jaar €400,- per jaar
*

Maandelijks bijdragen of een bijdrage in natura is ook mogelijk.

