
ROEIPLOEG
UTRECHT
sponsorbrochure



INTRODUCTIE

R o e i p l o e g  U t r e c h t
V e i l i n g h a v e n k a d e  1 0

3 5 2 1 A K  U t r e c h t

s p o n s o r i n g @
r o e i p l o e g u t r e c h t . n l

Roeiploeg Utrecht is dé roeivereniging van Utrecht. De
vereniging is in 1993 ontstaan vanuit de zeevaartschool
Utrecht en neemt deel aan de officiële competitie van
Federatie Sloeproeien Nederland. Wat wij als vereniging
bieden:
- 100 leden, van student, tot zeevaarder en advocaat
vormen samen 3 wedstrijdteams (dames, heren en mix) en
een grote groep roeiers die op recreatieve basis roeien.
- Gezelligheidsvereniging met vele borrels, BBQ’s en
weekendjes weg voor wedstrijden die zo gezellig (of ver)
zijn dat we een heel weekend weggaan. Naast Amsterdam,
Terschelling, Bruinisse, Gent en Muiden roeien we het
hardst tijdens de mooiste en meest spectaculaire wedstrijd
van Nederland en België, de RONDOM. Hier gaan ... roeiers
de strijd met elkaar aan in de grachten van Utrecht.
- Onderhoud is een gezellige aangelegenheid waarbij de
sloepen en het clubschip met bar, de Jonge Koop van
Utrecht uit 1989, onderhouden krijgen van alle leden en
aangesloten alumni.

Roeiploeg Utrecht is een financieel gezonde vereniging.
Om deze positie te waarborgen is het van belang dat we,
naast de reguliere contributie, zorgen voor extra
inkomsten. Naast de huidige roeiclinics en verhuur is het
zoeken naar sponsoren van groot belang. In deze
sponsorbrochure is een overzicht van ons aanbod aan
activiteiten en de bijbehorende sponsormogelijkheden.
Om een sfeerimpressie te krijgen van onze vereniging
bent u uiteraard van harte welkom voor een
kennismaking op een van onze trainingsavonden,
wedstrijden en op www.roeiploegutrecht.nl. Uiteraard
staan wij open voor ideeën en suggesties, de
sponsormogelijkheden zijn altijd naar uw wensen aan te
passen. Wij hopen op een succesvolle samenwerking!
Namens de leden en het bestuur,
Remco van der Panne & Ottelien Kraaij
Sponsorcommissie
Roeiploeg Utrecht



SFEERIMPRESSIE



HOOFDSPONSOR DOORDRIJVER €6000
De meest uitgebreide sponsormogelijkheid

SPONSOR DOORDOUWER €4000

SPONSOR COMPETITIETEAMS  €2000
Sponsor van de competitieteams en alle uitingen die
aan dit team gekoppeld zijn voor de wedstrijden door
heel Nederland en België.

ACTIVITEITENSPONSOR €250 - €1250
Sponsor van een activiteit, bijvoorbeeld:
- Roeiclinic
- Borrel
- Wedstrijd
- Uitdelen samples

ALGEMEEN €100 - €500
Naamsvermelding op de website, clubblad, nieuwsbrief
en trailers, mogelijkheid tot ophangen banners of
vlaggen.

SPONSORING OP MAAT
Heeft u andere ideeën over een mogelijke
samenwerking? De sponsorcommissie staat klaar om
met u te kijken naar de mogelijkheden. Bijvoorbeeld
specifieke uitingen, schenking van middelen of
sponsoring in natura.

SPONSORPAKKETTEN





ACTIVITEITENSPONSOR
INDICATIEVE PRIJZEN

250

Borrel
gebruik ruimte ex personeel

en consumpties

500

Roeiclinic
per sloep inclusief koffie & thee

max 10 deelnemers per sloep

max 3 sloepen per shift

500

Uitdelen samples
uitdelen promotiemateriaal aan

passanten vanuit de sloep

500

Wedstrijd
dekking brandsof,

inschrijfkosten en dergelijke



KORTOM
Roeiploeg Utrecht is een actieve vereniging met een met circa 100 leden. Roeiploeg Utrecht kent talloze

activiteiten die zowel sport- als gezelligheid-gerelateerd zijn en is daarmee een bruisende en hechte

vereniging.

Wij bieden u een platform voor naamsbekendheid, associatie met een actieve en sportieve vereniging,

zichtbaarheid in verschillende media en exposure in Utrecht en wedstrijden door heel Nederland en aan de

gehele roeigemeenschap in Nederland.

Roeiploeg Utrecht is enthousiast om met u de samenwerking aan te gaan. Wij stellen u een aantal verschillende

sponsorpakketten voor, maar zijn uiteraard flexibel bij het vormgeven van een toekomstige samenwerking en

houden rekening met uw wensen.
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REMCO
VAN DER PANNE
06 382 44 403

OTTELIEN
KRAAIJ

06 374 23 492

ROEIPLOEG UTRECHT
SPONSORCOMMISSIE

we horen graag van u  zodra u

sponsormogel i jk
heden z iet

sponsoring@roeiploegutrecht .n l



WEES WELKOM EN
VAAR MEE MET

ROEIPLOEG UTRECHT


