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EEN STUKJE RUGBYGESCHIEDENIS…

Volgens de legende ontstond rugby in 1823 tijdens een voetbalmatch op een school in het stadje Rugby in
Engeland. Een jongeman, William Webb Ellis genaamd, nam de bal op met beide handen en begon daarmee in
de richting van het doel van de tegenstander te lopen.
Twee eeuwen later is rugby één van de populairste sporten ter wereld geworden, met miljoenen spelers,
toeschouwers en fans. Rugby is een contactsport maar wordt gekenmerkt door de fair-play en een wederzijds
respect. Ook het respect tegenover de scheidsrechter is ongezien. Na het intensief sporten, omschrijft de "derde
speelhelft" dan ook perfect de "Rugbysfeer", waarbij beide teams verbroederen door het zingen van liederen, het
drinken van een goed glas en vertellen van straffe verhalen...
Rugby is een sport voor iedereen. Of je nu groot of klein bent, snel of traag, dik of dun, iedereen heeft wel een
plaats in een Rugbyteam. En dat is behoorlijk zeldzaam.
Rugby wint de laatste jaren sterk aan populariteit in België. Dit hebben we onder meer te danken aan de
nationale ploeg die 21ste staat op de wereldranglijst. Ook de Wereldbeker 2015 in Engeland, de Olympische
spelen van 2016 en de Wereldbeker 2019 in Japan zorgden voor de nodige aandacht.
In België zijn momenteel ongeveer 70 clubs aangesloten bij de Vlaamse of Waalse Rugbybond. Deze zijn op hun
beurt weer aangesloten bij de Belgische Rugby Bond.
Rugby Club Pajot!
In augustus 2011 werd de club
opgericht
door
9
enthousiaste
Rugbyfanaten. Sommigen onder hen
speelden al jaren, voor anderen was het
een droom die werkelijkheid werd. In
2013-2014 werden de senioren voor het
eerst kampioen in hun reeks en drie jaar
later deden ze dat nog eens over,
sindsdien spelen de pajotters in 3e
nationale.
Sinds september 2013 is er ook een
damesteam dewelke uitkomt in de
Nationale Divisie 3 en elk seizoen een
stap hoger eindigt! In 2019 werden ze
zelfs kampioen!
Om ook de toekomst te verzekeren, werd in September 2013 gestart met een rugbyschool voor kinderen vanaf 5
jaar ingedeeld in vier leeftijdscategorieën: U6, U8, U10 en U12. Deze spelertjes trainen twee maal per week en
nemen elke maand deel aan één van de vele toernooien die over het hele land georganiseerd worden.
Daarenboven spelen de U14-, U16- en U18- ploeg elk in de nationale competitie voor hun leeftijd.
Sinds 2016 is er zelfs een heuse veteranenploeg opgericht om ouders en/of sympathisanten te laten proeven van
de mooie sport die rugby is!
Samen met jullie willen wij er dan ook voor zorgen dat Rugby Club Pajot een club is waar iedereen, jong of oud,
speler of supporter, ouder of sponsor zich echt thuis voelt en ieder op zijn manier van de Rugbysport kan
genieten.
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WAAROM RUGBY CLUB PAJOT SPONSOREN?

Rugby Club Pajot is de eerste én enige rugbyclub in het Pajottenland. Een unicum! Hier zijn we dan ook
terecht fier op!
U weet net zo goed als ons dat een sportclub niet kan bestaan zonder de financiële bijdrage van verschillende
sponsors. Met een ledenaantal dat schommelt rond de 250 heeft de club nood aan financiële hulp om de nodige
infrastructuur aan te bieden en te onderhouden. Wij zijn dan ook onze sponsors van het eerste uur bijzonder
dankbaar. Zij stapten samen met ons in een onbekend avontuur. Ondertussen is gebleken dat we de juiste koers
gevonden hebben.
Om onze club verder uit te bouwen en de juiste ondersteuning te geven aan Jeugd, Dames, Senioren en
Veteranen, durven wij te rekenen op uw steun. Deze is nodig om de kosten voor het onderhoud van de terreinen,
de renovatie van het clubhuis, de palen op het terrein, een scrummachine, grasmaaier,... te dekken.
Verder willen we er ook voor zorgen dat onze speelsters en spelers er goed voor komen. De aanschaf van een
spelerstrui, broekje, kousen, training, fleece of jas zijn nodig. Voor al deze zaken kan u ons helpen.

Wij geven ook graag iets terug!
Het familiale karakter van onze club dragen wij hoog in het vaandel. Sponsors die in het verleden al eens
aanwezig waren op een wedstrijd of evenement zullen dit beamen. Een unieke sfeer van vriendschap zorgt dat u
zich meteen thuis voelt in onze (lees “uw”) club.
Op regelmatige basis nodigen wij dan ook onze sponsors uit op een wedstrijd, receptie of ander evenement. Door
andere sponsors te ontmoeten ontstaan nieuwe vriendschapsbanden of zelfs professionele relaties.
Uw publiciteit is onze zorg. Aan de hand van uw logo en het door u gekozen sponsorpakket zorgen wij dat uw
bedrijf of zaak de nodige aandacht krijgt!
Deze relatief nieuwe en snel groeiende club geniet momenteel zeer veel aandacht in Lennik, het Pajottenland
en zelfs daarbuiten. Mis deze unieke kans niet en stap samen met ons in de boot voor de komende jaren.
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RELAKS RUGBY CLUB PAJOT

Bestuur

Maarten Moyson
Thomas Vankerkhove
Johan Roose
Luc Roose
Aswin Dereymaker
Pink Vermeir
Roel Adriaensens
Sonja Machielsen
Bart Carton

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Sportief verantwoordelijke
Jeugdcoördinator
Barwerking
Merchandise
Communicatie/Sponsors

Zetel

Rugby Club Pajot VZW
Schapenstraat 43
1750 Lennik

Terreinen

Rugby Club Pajot
Frans van der Steenstraat ±219
1750 Lennik

Nuttige info

Btw-nummer
Bankrekening
Email
Website

BE 0536.577.373
BE46 8601 1411 6236
info@rugbypajot.be
www.rugbypajot.be
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SYMPATHISANTEN

30,00 €/jaar

Steunend lid

Steunend lid (1 persoon)

(periode van 1 jaar)

100,00 €/jaar

Uit Sympathie
(periode van 1 jaar)

Steunend lid (1 persoon)
Vermelding in clubhuis
Uitnodiging sponsorreceptie

Nota: Als steunend lid bent u effectief lid van de club. Alle steunende leden kunnen genieten van
alle voordelen voor clubleden, bepaald in het huishoudelijk reglement.
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PAKKETTEN VOOR ZIJ DIE IETS MEER WILLEN.... (CONTRACT VOOR 2 JAAR)

Financiële sponsoring kan reeds vanaf een bedrag van € 250, volgens één van de volgende
pakketten:
Believer

-

250 €/jaar

Rugby

-

500 €/jaar

Zilver

-

1500 €/jaar

Goud

-

2000 €/jaar

De inhoud van deze pakketten wordt hieronder verduidelijkt, daarnaast is er een apart hoofdstuk
voor twee exclusieve pakketten, welke hierna behandeld worden. Zoals u kan zien, leveren de
pakketten steeds meer visibiliteit op naar gelang de prijs.
Believer

Rugby

Zilver

Goud

# pakketten beschikbaar

∞

∞

4

4

Sponsorreceptie 20-21

2 pers

2 pers

4 pers

4 pers

Vermelding clubhuis

X

X

X

X

Logo op website

X

X

X

X

Vermelding
rugbymagazine & affiches

X

X

X

Reclamepaneel op terrein

1

2

2

Reclamebanner media
Secundair sponsor kledij
(mouw)
Hoofdsponsor kledij
(voor of achter)

X
X
X

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn geldig voor 1 seizoen.
Indien u een bedrag wil sponsoren dat niet terug te vinden is in dit aanbod of u kent mensen die
eventueel ook willen sponsoren, aarzel dan niet om een bestuurslid aan te spreken of contact op
te nemen via sponsoring@rugbypajot.be.

7

Sponsoring 2020 - 2022

EXCLUSIEVE PAKKETTEN

Er zijn twee exclusieve pakketten beschikbaar met extra visibiliteit op belangrijke plaatsen. Naast
gebruikelijke vermeldingen van de sponsor zorgen we bijvoorbeeld ook voor de vermelding op de
paalbeschermers of scorebord. Hieronder een samenvatting
Pitch Gear

-

3000 €/jaar

Score Bord

-

2000 €/jaar

Pitch Gear

Score Bord

# pakketten beschikbaar

1

1

Sponsorreceptie 20-21

4 pers

4 pers

Vermelding clubhuis

X

X

Logo op website

X

X

Vermelding
rugbymagazine & affiches

X

X

Reclamepaneel op terrein

2

2

Reclamebanner media

X

X

X

X

Logo op sporttas (alle
categorieën)
Logo op paalbeschermers
& vlaggen
Vermelding aan
elektronisch scorebord

X
X

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn geldig voor 1 seizoen.
Indien u een bedrag wil sponsoren dat niet terug te vinden is in dit aanbod of u kent mensen die
eventueel ook willen sponsoren, aarzel dan niet om een bestuurslid aan te spreken of contact op
te nemen via sponsoring@rugbypajot.be.
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WEDSTRIJDSHIRT ~200

Contractduur:

2 jaar

Rug

1 x Rugbyschool & Senioren
1 x Jeugd & Dames

Buik

1 x Rugbyschool & Senioren
1 x Jeugd & Dames

Mouw

2 x Rugbyschool & Senioren
2 x Jeugd & Dames

SPORTTASSEN ~100

Contractduur:

2 jaar
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4 PAALBESCHERMERS & 14 VLAGGEN

Paalbeschermers hebben een centrale rol tijdens elke wedstrijd.
Dit is dan ook een mogelijkheid bij uitstek om uw bedrijf in de kijker te zetten.

ELEKTRONISCH SCOREBORD

Het Scorebord wordt bij elke thuiswedstrijd gebruikt.
Dit is dan ook een mogelijkheid bij uitstek om uw bedrijf in de kijker te zetten.

10

Sponsoring 2020 - 2022

SPONSORING IN NATURA & GELEGENHEIDSSPONSORS

U kan met uw bedrijf of zaak ook in natura sponsoren, door bijvoorbeeld
verbeteringen/herstellingen te doen aan het clubhuis en/of de terreinen of materiaal aan te
leveren voor de club. Afhankelijk van de tussenkomst zullen we dan na onderling overleg de
wederdienst in reclame en visibiliteit vastleggen.
Uiteraard kan u er ook voor kiezen om eenmalig een activiteit of spelmateriaal te sponsoren.
Voorbeelden hiervan zijn de georganiseerde fuiven, externe tornooien of eetfestijnen (t-shirt
sponsor?). Zelfs sponsoring van € 100 of minder kan voor ons al een mooie meerwaarde
betekenen.

EXCLUSIVITEIT & TOEWIJZING

In huidige opstelling is er geen exclusiviteit gegarandeerd per sector. Indien daar interesse naar
is kan dit samen met het clubbestuur besproken worden mits eventuele aanpassingen van het
contract.
Verder gebeurt de toekenning van de beperkte pakketten volgens het “first come, first serverd”
principe. Hierbij wordt er uiteraard eerst gekeken naar mogelijke conflicten met eerdere
toezeggingen/exclusiviteit.
Verder staat de club open voor suggesties en kan indien gewenst extra sponsoring gebeuren van
de aparte teams voor speciale events zoals (tornooien in het buitenland, Flanders Open,…) en dit
eventueel gecombineerd met bovenstaande pakketten.
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VOORBEELD CONTRACT

[Name]
[Company Name]
[Street Address]
[City, ST ZIP Code]
BTW nr[City, ST ZIP Code]

Bovenvermelde firma …………………………………………………………, is een sponsorovereenkomst
(sponsorpakket: ………………………………………) aangegaan met VZW Rugby Club Pajot voor de
seizoenen 2020-2021 en 2021-2022.

De sponsor betaald hiervoor een jaarlijks te betalen bedrag van € ………… (prijs exclusief BTW)

Opgesteld te Lennik op datum van …/.../………

Voor Rugby Club Pajot,

Voor de sponsor,

Bart Carton

……………………………….

Bestuurslid VZW Rugby Club Pajot

……………………………….
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