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1. Inleiding
Sponsoring is één van de bouwstenen bij het werken aan
naamsbekendheid, imago en goodwill. Voor een vereniging
is sponsoring een extra impuls om maatschappelijke en
sportieve doelen te realiseren. Deze brochure geeft een
overzicht van de mogelijkheden die er zijn om uw bedrijf/
organisatie te verbinden aan OJC ‘98. Met OJC ‘98 staat uw
bedrijf in de schijnwerpers!

2. OJC ‘98, een bruisende vereniging
2.1 Historie
OJC ’98 is een korfbalvereniging uit Berkel-Enschot,
ontstaan in 1998 uit een fusie tussen Oranje-Wit en JongBrabant. Vandaag de dag is OJC ‘98 een bruisende
vereniging met ongeveer 200 leden en is daarmee een
middelgrote korfbalvereniging in Zuid-Nederland. Prestatie,
sportiviteit en gezelligheid zijn de kernbegrippen van onze
vereniging.
2.2 Competitie
OJC ‘98 neemt met zowel senioren– als jeugdteams deel aan
de competitie, die georganiseerd wordt door het Koninklijk
Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Het eerste team van
OJC’98 komt uit in de 3e klasse en is hét vaandelschip van
de vereniging. Daarnaast kent de club een groeiende
jeugdafgdeling, een groot deel van de leden van de
vereniging speelt in de jeugd van de club. De jeugd wordt
begeleid door goede trainers en coaches, die veelal spelen in
één van de selectieteams. Naast actieve korfballers, die
deelnemen aan de competitie, kent OJC’98 ook korfballende
recreanten, petanqueleden en een grote groep
ondersteunende leden.
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2.3 Accommodatie
OJC’98 heeft op sportpark de Rauwbraken in Berkel-Enschot
de beschikking over een eigen clubhuis. In deze gezellige
accommodatie is het mogelijk rondom trainingen en
wedstrijden een drankje of een hapje te nuttigen. Op het
naast het clubhuis gelegen grasveld vinden op zaterdag en
zondag de wedstrijden plaats en wordt er op dinsdag– en
vrijdagavond getraind door zowel de jeugd– als de
seniorenleden. In de nabije toekomst zullen op sportpark de
Rauwbraken zowel een eigen sporthal, als nieuwe
kunstgrasvelden in gebruik worden genomen.
2.4 Organisatie & Activiteiten
Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. Samen met een
groot aantal vrijwilligers worden diverse activiteiten
georganiseerd. Naast het korfbal biedt de vereniging nog tal
van sportieve en creatieve activiteiten, die voornamelijk zijn
gericht op de jeugd. Zo is er binnen de vereniging een
jeugdactiviteitencommissie. Ook organiseert OJC ’98
jaarlijks het grootste schoolkorfbaltoernooi in de regio,
tijdens dit toernooi maken honderden basischoolkinderen
uit Berkel-Enschot, Tilburg en Udenhout kennis met de
korfbalsport.

3. Sponsoring
OJC’98 is een sportverenging die zowel een sportieve als
vormende taak heeft in de regio. De vereniging biedt een
plek waar zowel jongeren als volwassenen zich op een
sportieve en gezellige manier kunnen ontplooien. Uniek aan
de sport korfbal is dat het een grote familiesport is, waarbij
zowel mannen als vrouwen in één team spelen. Wil uw
bedrijf zich profileren als een bedrijf dat cultuur, sport en/of
de jeugd (de toekomst!) belangrijk vindt, dan is OJC’ 98 uw
ideale partner.
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4. Sponsormogelijkheden
4.1 Hoofdsponsor
Als hoofdsponsor springt uw naam in het oog op de shirts
van het 1e en 2e team van OJC ’98. Het 1e en 2e team
komen uit in het wedstrijdkorfbal en heeft daardoor in de
regio, maar ook in de rest van Nederland, een positieve
uitstraling. Daar waar mogelijk zal OJC ’98 de hoofdsponsor
promoten. Op de website van de vereniging en op de
wedstrijdflyers is ruimte voor de hoofdsponsor gereserveerd.
Op het hoofdsponsorschap is maatwerk van toepassing, de
mogelijkheden zijn eindeloos en aan te passen aan uw
wensen.
4.2 Shirt- & kledingsponsor
OJC ’98 heeft naast het 1e en 2e team nog andere senioren–
en jeugdteams. Wilt u één van deze teams sponsoren, dan
kan dat. Op het wedstrijdshirt van het betreffende team
komt uw bedrijfsnaam te staan, wat leidt tot een grotere
naamsbekendheid van uw bedrijf in de regio. Ook behoort
het tot de mogelijkheden om het tenue naast de
wedstrijdshirts uit te breiden met trainingspakken,
inloopshirts, tassen etc. met uw naam er op.
De sponsorinkomsten zullen zoveel mogelijk aan de
betreffende doelgoep worden besteed, zodat het sponsoren
van een jeugdteam ten goede komt aan de jeugdafdeling
van OJC ’98.
4.3 Bordponsor
Op de veldaccommodatie van OJC ’98 bestaat de
mogelijkheid reclameborden te plaatsen naast het speelveld.
De reclameborden kunnen door OJC ’98 geleverd worden.
De borden worden in kleur beletterd in uw eigen huisstijl.
Het eigendom van het bord ligt bij de sponsor. Met oog op
de toekomstige kunstgrasvelden is dit een bijzonder
aantrekkelijke optie.
4.4 Wedstrijdbalsponsor
Bij thuiswedstrijden van OJC ’98 1 & 2 is er de mogelijkheid
om als balsponsor een wedstrijdbal te schenken. Van uw
sponsoring wordt melding gemaakt voor de wedstrijd van
het eerste team van OJC ’98 en uw naam / logo zal staan op
een prominente plaats in de wedstrijdflyer die aan het
publiek wordt verstrekt bij elke thuiswedstrijd.
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4.5 Evenementensponsor
Naast het structureel sponsoren van de club, is het ook
mogelijk de club te sponsoren bij een bepaald evenement.
Goed voorbeeld hiervan is het jaarlijks terugkerend
schoolkorfbaltoernooi bij OJC ’98. Als sponsor van dit
toernooi bereikt uw naam honderden kinderen en ouders
die aanwezig zijn bij dit evenement. Het sponsoren van een
evenement kan op verschillende manieren, zo kunt uw
denken aan borden en vlaggen met uw naam erop, maar
ook aan ballonnen, consumptiebonnen etc. waarop uw
bedrijfsnaam staat vermeld.
4.6 Overige sponsormogelijkheden
De hierboven genoemde opties zijn maar enkele
mogelijkheden die u hebt als sponsor van OJC ’98. Heeft u
bijvoorbeeld weleens gedacht aan korfsponsoring? De
mogelijkheden van sponsoring zijn bijna oneindig. Heeft u
zelf een idee waarmee u OJC ’98 wilt sponsoren, dan zijn wij
altijd bereid om met u de mogelijkheden te verkennen.

5. Contactinformatie
Bent u onze nieuwe sponsor?
Of wilt u meer informatie?
Stuur een e-mail naar: sponsorzaken@ojc98.nl en wij nemen
zo spoedig mogelijk contact met u op!

6. Sponsorportfolio
6.1 Hoofdsponsor
Uw bedrijfsnaam op deze plek?
De positie van hoofdsponsor is momenteel niet ingevuld.
6.2 Sponsoren & Adverteerders

Rabobank Hart van Brabant

Van Antwerpen Elektrotechniek

Delta Result

Heijmans Vastgoed Realisatie

Van Breugel Oisterwijk

Jupiler

Van Meerendonk Dranken
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