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1 Inleiding 

Bij BV Rooi gaan prestatie en plezier hand in hand.  
De breedtesport geeft de stevige basis waar de topsport op steunt. Topbasketbal geeft uitstraling en zorgt voor 
aanwas waardoor de basis versterkt wordt. Voor iedereen is het mogelijk binnen BV Rooi op zijn/haar eigen niveau te 
basketbalen. Heren 1 moet weer terug naar de hoofdklasse 

 

Heren 1 is het vlaggenschip van de vereniging. BV Rooi Heren 1 heeft afgelopen jaren in de promotiedivisie en de 
hoofdklasse gespeeld, maar is door recente ontwikkelingen samengevoegd met Heren 2. Het doel is om met 
Heren 1 zo hoog mogelijk te spelen met als minimale inzet de hoofdklasse. Zoals in de visie wordt weergegeven 
geloven wij dat “topsport” en “breedtesport” niet elkaars concurrenten zijn, maar dat ze elkaar versterken.   

  

Een grote, brede vereniging met veel leden maakt het mogelijk om met het eerste team op een hoog niveau te 
spelen.  Spelen op hoog niveau geeft publiciteit, bekendheid en een positief imago. Dat trekt weer leden, publiek en 
sponsoren aan, die je nodig hebt om de vereniging breed en gezond te houden.   
  

En het draait daarbij allemaal om de bal! Uiteindelijk is dat, wat we willen bereiken dat iedereen met veel plezier kan 
basketbalen op een manier en niveau dat bij hem/haar past.  
 

De vereniging heeft een stabiel ledenaantal en heeft als doelstelling; nieuwe jeugdleden aan te trekken, door middel 

van clinics op basisscholen, trainingen, kennismakingstoernooi en het scholentoernooi. De nieuwe jeugd is uiteindelijk 

ook het succes voor de latere Heren 1.  

 

Onder druk van stijgende kosten, voor verdere groei en zekerheid zijn aanvullende financiële middelen noodzakelijk. 

Daarom wil BV Rooi nieuwe mogelijkheden van sponsoring onder de aandacht wil brengen aan het bedrijfsleven in 

Sint-Oedenrode en omgeving. BV Rooi wil de sponsoring aan de vereniging verder uitbouwen en samen met haar 

sponsors en/of toekomstige sponsors elkaars belangen versterken en vergroten.  

 

In dit verslag wordt de vereniging gepresenteerd en worden de sponsormogelijkheden op een rij gezet.  
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2 Clubgegevens 

De historie 

BV Rooi is opgericht op 9 augustus 1993. Deze vereniging is ontstaan uit de omnivereniging S.V. Fortuna 67 waarin 

midden jaren ’70 een afdeling basketbal werd opgericht. De omnivereniging is in 1994 opgeheven, waarbij de 

overgebleven afdelingen (atletiek en basketbal) zelfstandig zijn doorgegaan. De afdeling basketbal heet sindsdien BV 

Rooi en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 21.98.86.  

 

Vereniging  

Op dit moment telt BV Rooi ongeveer 55 leden. Het grootste gedeelte van deze leden is afkomstig uit Sint-

Oedenrode, maar de club telt ook leden uit een aantal omliggende plaatsen. Er wordt al jaren een goed technisch 

beleid gevoerd, waarbij vanaf jonge leeftijd zowel de basis als het spelletje structureel wordt aangeleerd. Het bestuur 

telt 5 personen en bestaat zowel uit seniorleden als ouders van de jeugdspelers.  

 

Bestuur  

Voorzitter   : Jochen Hesselberth 

Secretaris   : Francine Verkuijlen  

Penningmeester   : Erik Smit 

Wedstrijdsecretaris   : Paul Merks  

Jeugd contactpersoon  : Carmen van Oorschodt 

Sponsoring   : Paul Merks en Erik Smit 

Ondersteuning   : Jan van de Wiel 

 

Clubgegevens   

Correspondentie BV Rooi 

Basketball Vereniging Rooi 

Johanna van Brabantlaan 9  

5491 CA Sint-Oedenrode 

Tel: 06-22039410 

Mail: bestuur@bvrooi.info 

 

Thuiswedstrijden en trainingen        

Sporthal De Kienehoef 

Frederikstraat 41 

Sint-Oedenrode 

Telefoon: 0413-476802 

Foyer: 0413-476679 

 

Bankrekening 

IBAN nummer: NL49RABO0138223106 t.n.v. BV Rooi 

BIC: ROBONL2U 

Website: www.bvrooi.info 
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3 Teamindeling en teams 

Teamindeling 

De vereniging heeft momenteel 5 teams. Bestaande uit: 1 heren seniorenteam, 1 dames seniorenteam en 3 jongens 

jeugdteams.   

 

Het is mogelijk om spelers als zogenaamde bankspeler in de oudere of hogere groep mee te laten doen. Daarmee 

heeft een speler de mogelijkheid om zich te meten met oudere/grotere spelers of juist wedstrijdervaring te krijgen door 

meer speelminuten in een ander team. Een ‘bankspeler’ speelt in principe mee met zijn eigen team; het eigen team 

heeft voorrang op het team waar hij/zij bankspeler is. Op deze wijze wordt geprobeerd om de jeugdspelers en daarna 

ook de senioren zoveel mogelijk op hun eigen niveau te laten spelen. Hierdoor blijven zij altijd optimaal gemotiveerd 

en zijn de onderlinge verschillen in het team minimaal. 

 

Heren 1 

Heren 1 is een groot team wat bestaat uit een aantal spelers die afgelopen seizoen in de Hoofdklasse speelde en het 

oude heren 2.  Dit seizoen zal Heren 1 uitkomen in Eerste klasse Rayon. Doelstelling is om kampioen te worden, wat 

een uitdaging is!  

 

Dames 1 

Dames 1 is een gezellige groep speelsters waarvan de kern al jaren samen speelt. Het team is ongeveer 10 jaar 

geleden opnieuw opgericht en draait momenteel weer verdienstelijk mee in de 1ste klasse. Ondanks de landelijke 

trend dat er steeds minder basketbalsters in Nederland zijn, hebben we dit seizoen weer een aantal nieuwe speelsters 

kunnen verwelkomen.  

 

Jongens U20 

Jongens U20 is een hecht team. De meeste spelers uit dit team spelen al vanaf jongs af aan en het is daarom dan 

ook een gezellig clubje. In hun beginjaren zijn ze een aantal keren kampioen geworden en hebben ze meegedaan 

aan het rayonkampioenschap.  

 

Jongens U14 

Jongens t/m 14 jaar. Dit team is het seizoen 2011/2012 begonnen met competitie spelen en is binnen een half jaar al 

1 klasse gestegen! Er zijn twee nieuwe jongens bijgekomen en het team bestaat nu uit 10 jongens. 

 

Jongens U12 

Dit is het jongste team van BV Rooi. Ze zijn allemaal in 2014 begonnen met basketballen en de leeftijd is tot 12 jaar. 

Dit seizoen zijn deze jongens begonnen met het spelen van competitie. Het aantal kinderen in deze groep neemt snel 

toe er is behoefte aan sponsoring voor deze jongens (tenues en ballen). 
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4 Sponsormogelijkheden 

Om de continuïteit, groei en sportieve verbetering van BV Rooi in de toekomst te garanderen c.q. te realiseren, 

worden in deze sponsorbrochure de mogelijkheden voor PR, sponsoring en donatie van de vereniging toegelicht. Het 

is de bedoeling op verschillende fronten meer aandacht te vragen voor BV Rooi. Hiervan kunnen ook de sponsors van 

BV Rooi profiteren. Onderstaand worden de activiteiten op PR-gebied, de mogelijkheden tot sponsoring en donatie 

van BV Rooi toegelicht.  

 

4.1 Public Relations 
 

 

Eindhovens Dagblad 

Wanneer de Heren 1 weer terug zijn op Hoofdklasse niveau zullen er wekelijks wedstrijdverslagen in het Eindhovens 

Dagblad staan. Als teamsponsor voor Heren 1 of als hoofdsponsor (naamsponsor van de vereniging) staat u wekelijks 

in het Eindhovens Dagblad. 

 

Mooi Rooi en Midden-Brabant 

Van wedstrijden, activiteiten, toernooien en andere bijzonderheden rondom de vereniging wordt verslag gegeven in 

het belangrijkste plaatselijke weekbladen Mooi Rooi en Midden-Brabant. De uitslagen worden doorgegeven en er zal 

zo vaak mogelijk van de jeugd een wedstrijdverslag worden geschreven.  

 

TV De Meijerij 

Van belangrijke wedstrijden, activiteiten, (jeugd) toernooien en andere bijzonderheden rondom de vereniging wordt 

vaak verslag gegeven door TV De Meijerij.  

 

Internet 

BV Rooi beschikt over een eigen website, www.bvrooi.info, waarop alle informatie van de vereniging te vinden is. Op 

deze website worden de sponsors vermeld middels het bedrijfslogo, bedrijfsnaam, en een eventuele link naar de 

website van de sponsor. Tevens heeft BV Rooi een Facebook -en Twitter account en zijn er diverse forums waar de 

naam BV Rooi vaak in opduikt.  

 

Digitale nieuwsbrief 

BV Rooi onderhoudt het contact met zijn leden en betrokkenen van de vereniging middels periodieke digitale 

nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrief wordt ook gevuld met informatie over sponsors / vrienden van BV Rooi. 

 

Persoonlijke uitnodigingen 

BV Rooi stuurt voor haar jaarlijkse jeugdtoernooi ca. 1200 brieven naar bassischoolleerlingen in Sint-Oedenrode en 

Son en Breugel. Op deze uitnodigingen staan alle sponsors van BV Rooi vermeld. Daarnaast worden er ca. 50 

posters in A3 formaat in beide dorpen opgehangen.  

 

Bordreclame 

Vanaf 2014 worden de reclameborden van onze sponsors permanent worden opgehangen in sporthal de Kienehoef. 

Het bereik van deze bordsponsoring gaat verder dan alleen BV Rooi zo trainen bijvoorbeeld badminton, tafeltennis, 

korfbal, hockey en volleybal verenigingen regelmatig in sporthal de Kienehoef.   
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4.2 Sponsoring van BV Rooi 
 
BV Rooi biedt een aantal sponsormogelijkheden aan. Tevens is een aantal vormen van (team) sponsoring gebundeld 

tot sponsorpakketten. De hieraan verbonden bedragen gelden per team per jaar, met een minimale looptijd van 3 jaar. 

In overleg kan van de genoemde opties worden afgeweken. Ook wanneer meerdere teams of opties worden gekozen, 

kunnen andere afspraken worden gemaakt. De sponsorcommissie wil hierover graag met u van gedachte wisselen. 

 

Onderstaand worden de verschillende vormen van sponsoring nader toegelicht.  

 

Bordreclame 

Op ca. 20 zaterdagen en/of zondagen gedurende het seizoen wordt in sporthal de ‘Kienehoef’ het thuisprogramma 

gespeeld. Op het centercourt van de sportzaal komen alle teams van BV Rooi in actie. Alle teams strijden om de winst 

en worden aangemoedigd door Roois publiek en de supporters van de tegenstander, hoofdzakelijk uit de regio. 

Uw reclamebord hangt echter permanent in de sporthal en zal dus ook bij (jeugd) toernooien en/of wedstrijden van 

andere verenigingen gezien worden.  

 

De kosten voor bordsponsoring door middel van een permanent reclamebord in sporthal De Kienehoef (afmeting: 200 

x 75 cm) bedraagt: € 300,00 per jaar en eenmalig € 100,00 voor het maken van het reclamebord. 

 

Voor bordsponsoring gelden de volgende voorwaarden: 

 het laten maken van het reclamebord wordt door BV Rooi gedaan in goed overleg met de sponsor 

 het bord wordt eigendom van de sponsor 

 voor de vorm en kleur van de opdruk gelden geen beperkingen 

 

Vriend van BV Rooi 

Particulieren of bedrijven die BV Rooi een warm hart toedragen kunnen ‘Vriend van BV Rooi’ worden. De kosten 

hiervoor bedragen minimaal € 50,- per seizoen of een veelvoud hiervan. Vrienden van BV Rooi ontvangen de 

nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de verschillende activiteiten die BV Rooi voor haar leden en sponsors 

organiseert. 

 

Teamsponsoring: 

U kunt er voor kiezen om een bepaald team te sponsoren. Het team zal dan met uw sponsornaam op shirts en 

inspeelshirts te bewonderen zijn. Ook krijgt u een permanent reclamebord in sporthal De Kienehoef. 

Hieronder vindt u de mogelijkheden per team. 

 

Teamsponsoring Jeugdteam 

Uw pakket bestaat uit: 

 logo/bedrijfsnaam op shirts  

 logo/bedrijfsnaam op de inspeelshirts  

 logo en vermelding als sponsor van betreffende team op de officiële website van BV Rooi 

 link naar uw website op de officiële website van BV Rooi  

 permanent bord in sporthal de Kienehoef 

 ontvangst nieuwsbrief  

 uitnodiging voor bijzondere gelegenheden rondom het betreffende team 

 uitnodiging voor jaarlijkse sponsor dag 

 

De prijs voor dit pakket bedraagt: € 850,00 
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Teamsponsoring Heren 1 

Uw pakket bestaat uit: 

 logo/bedrijfsnaam op borst van shirts  

 logo/bedrijfsnaam op achterzijde van de inspeelshirts  

 logo en vermelding als sponsor van betreffende team op de officiële website van BV Rooi 

 link naar uw website op de officiële website van BV Rooi 

 vermelding in media in relatie tot Heren 1 (Social Media, MooiRooi, Eindhovens Dagblad)  

 permanent bord in sporthal de Kienehoef 

 ontvangst nieuwsbrief  

 uitnodiging voor bijzondere gelegenheden rondom het betreffende team 

 uitnodiging voor jaarlijkse sponsor dag 

 

De prijs voor dit pakket bedraagt: € 2.500,00 

 

Teamsponsoring overige teams 

Uw pakket bestaat uit: 

 logo/bedrijfsnaam op borst van shirts  

 logo/bedrijfsnaam op achterzijde van de inspeelshirts  

 logo en vermelding als sponsor van betreffende team op de officiële website van BV Rooi 

 link naar uw website op de officiële website van BV Rooi  

 permanent bord in sporthal de Kienehoef 

 ontvangst nieuwsbrief  

 uitnodiging voor bijzondere gelegenheden rondom het betreffende team 

 uitnodiging voor jaarlijkse sponsor dag 

 

De prijs voor dit pakket bedraagt: € 1.250,00 

 

 

Voor alle teamsponsoring gelden de volgende voorwaarden: 

 opdruk van kleding en/of tassen wordt door BV Rooi gedaan in goed overleg met de sponsor 

 kleding moet voldoen aan de verenigingskleuren (blauw - wit) 

 kleding moet voldoen aan de eisen van de NBB 

 kleding wordt eigendom van BV Rooi 

 de opdruk is in wit aan de ene zijde en in blauw aan de andere zijde 

 voor de vorm van de opdruk gelden geen beperkingen 

 

 

Anonieme donatie 

Ook zijn er natuurlijk mogelijkheden tot donatie of andere vormen van steun aan de vereniging. Dit kan anoniem 

gebeuren of in de vorm van beschermheer. 
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Goldsponsor van BV Rooi 

Bedrijven die BV Rooi een warm hart toedragen en die willen meehelpen meer nieuwe jeugdleden te laten 

basketballen kunnen Goldsponsor van BV Rooi worden. Aan het gold sponsorschap zijn geen vaste voorwaarden 

verbonden behalve dat het een contract van drie jaar bedraagt en dat u minimaal € 1.250,00 per jaar sponsort. 

Het Gold sponsors pakket bevat: 

 logo en vermelding als sponsor van betreffende team op de officiële website van BV Rooi 

 link naar uw website op de officiële website van BV Rooi  

 jaarlijkse vermelding op de sponsor bedankpagina van BV Rooi (pagina) in de MooiRooi 

 permanent bord in sporthal de Kienehoef 

 ontvangst nieuwsbrief  

 uitnodiging voor bijzondere gelegenheden rondom het betreffende team 

 uitnodiging voor jaarlijkse sponsor dag 

 

Hoofdsponsor van BV Rooi 

Bedrijven die BV Rooi een warm hart toedragen en die willen meehelpen meer nieuwe jeugdleden te laten 

basketballen kunnen ook Hoofdsponsor van BV Rooi worden. Hoofdsponsor worden houdt in dat uw bedrijfsnaam aan 

de vereniging verbonden wordt en dat u naast vermelding in het Eindhovens Dagblad ook vermeld wordt op de 

officiële NBB (Nederlandse Basketbalbond) website. Als u interesse heeft om hoofdsponsor te worden neem dan 

contact op met Paul Merks via bestuur@bvrooi.info zodat we alle voorwaarden (zoals opgelegd door de NBB) met u 

kunnen bespreken. 

 

Algemene sponsorvoorwaarden: 

 op alle sponsoring- en reclameactiviteiten is het 'Reglement sponsoring en reclame' van de Nederlandse 

Basketbal Bond (NBB) van toepassing 

 alle bedragen zijn voor een periode van één jaar.  

 alle contracten worden afgesloten voor een periode van drie jaar. Daarna wordt het contract, zonder opzegging, 

(opzegtermijn 3 maanden) steeds verlengd met één jaar. Uiteraard krijgt u op tijd een herinnering voor een 

opzegging.  

 Vriendensponsoring wordt jaarlijks automatisch verlengd tot wederopzegging. 

 Sponsors, op welke manier ook, worden altijd vermeld op de website van BV Rooi 

 

 

5 Tot slot 
In dit verslag is geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van BV Rooi en de vele sponsor- en 

reclamemogelijkheden. Uiteraard is iedere (andere) vorm van sponsoring en reclame bespreekbaar. Om tot goede 

afspraken te komen, bespreken wij de mogelijkheden graag persoonlijk. Zo kan het pakket worden gekozen dat het 

best bij de sponsor én bij onze vereniging past.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Paul Merks   tel: 06 12514179 

Email:    bestuur@bvrooi.info 

 

 

mailto:bestuur@bvrooi.info

