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VOORWOORD 
 
Beste mijnheer/mevrouw, 
 
Voor u ligt het sponsorplan van Ruitersportvereniging (R.S.V.) De Cavalieren, gevestigd in Manege 
De Kraan te Berkel-Enschot. R.S.V. De Cavalieren bestaat al sinds 1929 en blijft in ontwikkeling om 
toekomstbestendig te zijn en te blijven. Wij waarderen uw steun daarbij van harte. 
 
Wij bieden u graag verschillende manieren om uw bedrijf te profileren via wedstrijden in de 
paardensport en verschillende andere evenementen, om zo bij te dragen aan het bereiken van de 
doelstellingen van u en uw bedrijf. Met uw tegenprestatie, in de vorm van een financiële bijdrage 
of anderszins, kunnen wij pony- en paardensport toegankelijk houden voor een grote groep 
ruiters en toeschouwers uit de regio en ver daarbuiten. 

  
In dit sponsorplan worden de verschillende mogelijkheden voor sponsoring nader toegelicht. Er 
zijn een viertal mogelijkheden in de vorm van sponsorpakketten:  

• Platina 
• Goud 
• Zilver 
• Brons 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw bedrijf als sponsor te verbinden aan een wedstrijd of 
aan de club als Vriend van RSV De Cavalieren. 
 
Als sponsor wordt u op de hoogte gebracht van evenementen die in Manege De Kraan worden 
georganiseerd. Als vanzelfsprekend bent u van harte welkom tijdens deze evenementen. Voor u 
een mooie gelegenheid om uw bedrijfsnaam, uw diensten en producten onder de aandacht te 
brengen onder een breed regionaal, nationaal en soms zelfs internationaal publiek! 
Eén keer per jaar organiseren wij een speciaal evenement voor u als sponsor, waarbij we alle 
sponsors uitnodigen in combinatie met commissies, werkgroepen en bestuur. 
 
Mocht u na het lezen van dit sponsorplan nog vragen, voorstellen of opmerkingen hebben, dan 
mag u altijd contact opnemen met de sponsorcommissie, via het emailadres 
sponsoring@cavalieren.nl  Graag gaan we met u in gesprek om wederzijds voordeel door 
sponsoring te bespreken. 
 
Het sponsorcontract waarop u uw wensen en keuzes kunt aangeven, vindt u als bijlage bij dit 
plan. Graag ontvangen wij het ingevulde en ondertekende sponsorcontract van u per e-mail naar 
sponsoring@cavalieren.nl of fysiek via uw contactpersoon van R.S.V. De Cavalieren. 
 
Alvast hartelijk dank en graag tot ziens in Manege De Kraan! 
 
Ger van Laak  
Voorzitter RSV De Cavalieren   

mailto:sponsoring@cavalieren.nl
mailto:sponsoring@cavalieren.nl
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1. OVER R.S.V. DE CAVALIEREN 
 
R.S.V. De Cavalieren is een bloeiende en sportieve vereniging waar jong en oud met veel 
enthousiasme de paardensport beoefent, beleeft, dan wel op een andere manier betrokken is en 
geniet van de mooie band tussen mens en paard. Naast sport organiseert onze vereniging ook 
sociale, culturele en recreatieve activiteiten waarbij leden elkaar ontmoeten en samen in een 
veilige omgeving leuke en leerzame activiteiten ondernemen. De vereniging bestaat uit ruim 120 
leden, in de leeftijden van 6 tot boven de 80 jaar. 
  
Paardensport is een (wedstrijd en recreatie) sport die in diverse disciplines kan worden beoefend, 
zowel individueel als in teamverband. Dit alles gebeurt onder toezicht van de paardensportbond 
KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), waarbij wij zijn aangesloten. Alle 
wedstrijden en competities op paardensportgebied, die bij R.S.V De Cavalieren worden 
georganiseerd, geschieden op basis van de inzet van vele vrijwilligers, jong en oud.  
 
Nadat in 2015 Manege De Kraan een flink stuk is verlengd en een professionele bodem is 
aangelegd, is ook het aantal wedstrijden en evenementen fors uitgebreid. Er worden nu 
gedurende het gehele winterseizoen (1 oktober tot 1 april) diverse spring- en dressuurwedstrijden 
(basis, subtop, gehandicaptensport), maar ook jonge paarden competities en teamwedstrijden 
georganiseerd. In totaal zijn dit ongeveer 25 officiële wedstrijddagen, waarbij niet alleen regionale 
deelnemers, maar ook deelnemers vanuit heel Nederland en inmiddels ook daarbuiten de weg 
naar Manege De Kraan weten te vinden. Daarnaast worden ook diverse oefenparcoursen en 
onderlinge wedstrijden georganiseerd. Tenslotte neemt ook het aantal andere evenementen dat 
plaatsvindt in Manege De Kraan (zoals bijv. clinics) nog jaarlijks toe. 
Dit betekent dat Manege De Kraan in totaal zo’n 50 dagen per jaar bezocht wordt door 
deelnemers, begeleiders en andere bezoekers, naast het dagelijks gebruik door eigen leden. Op 
topdagen bezoeken tot 500 personen uit een grote regio accommodatie De Kraan. 
 
R.S.V. De Cavalieren heeft een eigen website (www.cavalieren.nl)  en tevens een facebookpagina, 
waar zeer actief gebruik van wordt gemaakt (https://www.facebook.com/R.S.V.DeCavalieren). Van 
elke wedstrijd wordt een Facebook evenement aangemaakt en worden berichten en foto’s 
geplaatst op de Facebookpagina, Instagram en de website van R.S.V. De Cavalieren. 
 
Kortom, het is absoluut de moeite waard om uw bedrijf aan onze vereniging te binden.  
 
Manege De Kraan, De Kraan 39a, 5056 PA Berkel-Enschot 

  
 

http://www.cavalieren.nl/
https://www.facebook.com/R.S.V.DeCavalieren
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2. SPONSOR MOGELIJKHEDEN RSV DE CAVALIEREN 
RSV De Cavalieren heeft de sponsormogelijkheden gebundeld in pakketten die in het schema zijn 
aangegeven en daarna worden toegelicht. De pakketten worden voor een periode van 3 jaar 
afgesproken met een vaste prijs per jaar. U kiest eenvoudig één pakket en maakt dan gebruik van 
de onderdelen.  
Pakket:  

1. Platina sponsor  € 1.550  per jaar 
2. Gouden sponsor  €  550 per jaar  
3. Zilveren sponsor € 200 per jaar  
4. Bronzen sponsor € 50 per jaar   
5. Wedstrijdsponsor € bedrag in overleg    
6. Vriend van RSV De Cavalieren. € zelf te bepalen   

In basis krijgt u per jaar een factuur voor het aangegeven bedrag. Wij bieden u echter ook de 
mogelijkheid om voor drie jaar ineens vooruit te betalen, tegen 10% korting of een kosteloze 
verlenging van uw contract met een half jaar. 
 
  Onderdeel Omschrijving 

onderdelen 
1.Platina 
sponsor 

2.Gouden 
sponsor 

3.Zilveren 
sponsor 

4.Bronzen 
sponsor 

5.Wedstrijd 
sponsor 

6.Vriend 

1 Vermelding op 
de website 

Uw bedrijfslogo met een link 
naar uw eigen website  

X X X X X 
 

 
  Pagina waar uw naam of logo 

wordt getoond 
Voorpagina 

website 
Voorpagina 

website 
Sponsor-
pagina 

Sponsor-
pagina 

 Sponsor- 
pagina 

 Vrienden 
pagina 

  Uw naam vermeld op de 
website 

     X 

2 Hindernis Uw hindernis kan tijdens een 
wedstrijd in het springparcours 
worden gezet. 

X X  X X  X X  

3 Sponsor 
evenement 

1 keer per jaar een bijeenkomst 
voor alle sponsors 

X X X X X   

4 Vaste banner Uw banner aan de lange zijde 
van de hoofdrijbaan 

X X X   X   

5 Logo op 
scherm in 
kantine 

Het logo wordt getoond op 
wedstrijddagen op scherm in de 
kantine 

X X   X  

6 Logo op flyers Uw bedrijfslogo zal op de 
achterkant van de flyer voor de 
bepaalde wedstrijd worden 
gedrukt 

X X     X   

7 Logo op 
communicatie  

Uw logo komt op diverse 
communicatie, intern en extern, 
o.a. nieuwsbrieven 

X X      

8 Tijdelijke 
banner of 
tijdelijke vlag 

Uw banner of vlag kan tijdens 
een of twee wedstrijddagen 
geplaatst worden langs de 
hoofdrijbaan 

X       X   

9  Stand Standplaats op een 
wedstrijddag (plaats en 
afmeting in overleg met 
commissie) 

X       X   

10 Vlag voor de 
manege 

Een vlag in een 
vlaggenstandaard zichtbaar 
vanuit de trein en vanaf De 
Kraan. 

X           

  Investering per jaar  € 1.550   € 550  €   200 €   50 In overleg  Vrijwillig1  

 
 

1  Voor bedrijven minimaal 25 euro per jaar 
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Hierna volgt een toelichting op de verschillende sponsoronderdelen: 
1. Logo op de website 
R.S.V. De Cavalieren beschikt over een eigen website (www.cavalieren.nl), 
waar allerlei informatie, nieuwtjes en ook een uitgebreide fotogalerij is te 
vinden. Deze website wordt onder ruiters en publiek veel bekeken, waarbij 
er vooral in de wedstrijdperiodes uitschieters zijn in het aantal bezoekers. 
Het logo van uw bedrijf zal op deze website worden geplaatst, met een 
directe link naar uw eigen website. Dit maakt het voor (potentiële) klanten 
nog eenvoudiger uw bedrijf en website te vinden en te benaderen. 
Natuurlijk is de website www.cavalieren.nl ook geschikt voor mobiele 
apparaten.  

 
2. Hindernis 
Tijdens springwedstrijden kan uw eigen aangeschafte hindernis in het 
parcours staan, waardoor deze door alle deelnemers en bezoekers gezien 
zal worden. Ook zal uw hindernis op foto’s en filmpjes te zien zijn, die vaak 
veelvuldig gedeeld worden op social media. Uw hindernis dient hiervoor 
minimaal te voldoen aan de veiligheidseisen van de KNHS. Hiernaast is een 
voorbeeld weergegeven. Zie ook https://combipro.com  

 
3. Sponsorevent 
Een keer per jaar organiseert RSV De Cavalieren een evenement waarbij alle sponsors worden 
uitgenodigd. Hiermee danken we de sponsors onder het genot van een hapje en een drankje. Wij 
zorgen voor een aantrekkelijk programma en u kunt kennismaken met de overige sponsors maar 
ook met het bestuur en de leden van de diverse commissies en werkgroepen. In overleg kunt u 
een prominentere rol krijgen tijdens dit event. 

 
4. Banner 
Een van de meest bekende vormen van sponsoring, is het 
plaatsen van een banner aan de lange zijde van de 
hoofdrijbaan in Manege De Kraan. Uw banner hangt 
gedurende het gehele jaar in het zicht van alle deelnemers 
en bezoekers van de wedstrijden bij Manege De Kraan. 
Omdat wij tijdens de meeste wedstrijden gebruik maken van professionele fotografen, worden 
onze foto’s vaak gebruikt voor publicaties in diverse sportbladen (Hoefslag, IDS, Paardenkrant 
etc.) en voor online platformen als horses.nl hoefslag.nl, KWPN.nl, KNHS.nl, 
https://www.facebook.com/R.S.V.DeCavalieren, etc. en natuurlijk Social media. Daarnaast zijn de 
foto’s digitaal beschikbaar voor deelnemers om te bestellen en hierdoor zien we ook regelmatig 
foto’s opduiken op social media accounts van deelnemers en paardenbedrijven. Om ervoor te 
zorgen dat alle banners precies hetzelfde zijn en mooi bij elkaar passen, bestelt R.S.V. de 
Cavalieren alle banners bij JB Reclame. Uw doek komt in een frame met 3 andere doeken te 
hangen. Het formaat van de doeken is 78x220 cm. Onze drukker heeft een bestand nodig met 1 
cm afloop rondom, daarom verzoeken wij u het bestand aan te leveren op formaat 80x222 cm als 
pdf-bestand. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om een ontwerp aan te leveren, dan kunt u ook 
uw logo/ gegevens voor het doek mailen (vector logo .eps of .pdf). Onze leverancier kan zelfs op 
basis van een visitekaartje, voor de geringe vergoeding van €50 ex BTW, een voorstel voor uw 
banner uitwerken. Voor het maken van de banner zullen eenmalige kosten van €55,- excl. BTW + 

http://www.cavalieren.nl/
http://www.cavalieren.nl/
https://combipro.com/
https://www.facebook.com/R.S.V.DeCavalieren
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€10 verzendkosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden rechtstreeks door JB 
Reclame aan u gefactureerd. U bent en blijft dus eigenaar van uw eigen banner. 

 
5. Logo op tv-scherm in de kantine 
Tijdens de wedstrijden worden startlijsten en uitslagen op het grote scherm in de kantine 
gepubliceerd. Uw logo zal tussendoor meerdere keren worden getoond.  

 
6. Logo op Flyer 
Voor de grotere evenementen en competities die R.S.V. De Cavalieren organiseert, worden flyers 
gedrukt om de evenementen extra onder de aandacht te brengen. Uw bedrijfslogo plaatsen we 
op de achterkant van deze flyers. Dit geldt enkel voor flyers die door R.S.V. De Cavalieren gemaakt 
worden en dit gaat altijd in overleg met de hoofdsponsor van het evenement of de competitie. 
Hieronder zijn enkele voorbeelden van flyers opgenomen. 

 
     

 

7. Logo op communicatie 
Uw logo zal getoond worden op meerdere vormen van communicatie, zowel intern als extern. U 
kunt hierbij denken aan alle informatieve mails naar alle leden van de vereniging, maar ook 
bijvoorbeeld aan nieuwsbrieven. 

 
8. Tijdelijke banner of vlag 
Uw bedrijfsbanner of vlag zal tijdens één of twee wedstrijddagen geplaatst worden langs de 
hoofdrijbaan. U kunt in overleg met de sponsorcommissie afstemmen welke wedstrijd(en) u wilt 
sponsoren en het formaat van de banner of vlag bepalen. De productiekosten zijn voor uw 
rekening en de banner of vlag blijft dan ook uw bezit. 
9. Standplaats 
Tijdens wedstrijden die gedurende de wintermaanden worden georganiseerd, is er de 
mogelijkheid om een stand te plaatsen, waarbij u uw producten kunt presenteren, demonstreren 
en/of verkopen. Hieronder staan enkele voorbeelden. Als u hier interesse in heeft, kunt u contact 
opnemen met de sponsorcommissie, die u kan vertellen wat de mogelijkheden zijn. Ook wordt 
met deze commissie de afmeting en plaats van de stand besproken.  
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10. Vlag voor de manege 
Graag gaan we met u in overleg om op een mooie plaats voor de manege een vlaggenmast te 
plaatsen met een vlag van uw bedrijf. Uw vlag zal duidelijk zichtbaar zijn voor reizigers vanuit de 
langsrijdende treinen en al het verkeer over de weg De Kraan.  

H 
11. Wedstrijdsponsor 
Inmiddels zijn door R.S.V. De Cavalieren, met ondersteuning van verschillende bedrijven, al een 
aantal mooie competities op de kaart gezet. De op dit moment reeds bestaande grote competities 
zijn: 
 Horsefood Dressuur Talent (3 weekenddagen, in maart/ april) 
 BTT 50 hindernissen competitie (6 donderdagavonden, van oktober tot maart)  
 Tobroco-Giant Dressage Team Challenge (3 weekenddagen, in februari/ maart) 

Er zijn echter diverse andere wedstrijden waaraan u zich als wedstrijdsponsor kunt verbinden. 
De opzet en inhoud van de sponsormogelijkheden voor een wedstrijdsponsor zijn afhankelijk van 
de opzet van de wedstrijd of competitie. Afspraken hierover worden altijd in goed overleg tussen 
de commissies en de sponsor vastgelegd.  Om in aanmerking te komen om uw bedrijf als 
hoofdsponsor aan een wedstrijd of competitie te verbinden, hanteren wij een sponsoring met 
minimale waarde van 750 euro voor ≤ 2-daagse wedstrijd/competitie en een sponsoring met 
minimale waarde van 1000 euro voor > 2-daagse wedstrijd/competitie. Natuurlijk staan wij altijd 
open voor nieuwe initiatieven, dus indien u zelf een idee heeft voor een (paardensport) 
evenement/wedstrijd/competitie waarbij u ons als sponsor zou willen ondersteunen, dan kunt u 
altijd contact opnemen met de sponsorcommissie. Samen zullen we dan kijken naar de 
mogelijkheden en een passende opzet gericht op wederzijds voordeel.  

 
12. Vrienden van R.S.V. De Cavalieren 
Van iedereen die onze club een warm hart toedraagt en ons met een jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage wil sponsoren, vermelden wij graag uw naam of bedrijfsnaam onder ‘Vrienden van 
R.S.V. De Cavalieren’ op onze website. U mag de hoogte van de bijdrage zelf bepalen. Voor 
bedrijven geldt een minimumbedrag van 25 euro per jaar.  
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Bijlage 1: Sponsorcontract versie 2022 – 2023 (te behouden door de sponsor) 

 
Hartelijk dank voor uw keuze om uzelf of uw bedrijf te verbinden aan R.S.V. De Cavalieren. 
Contact:   sponsoring@cavalieren.nl  
Bankgegevens:  Rabobank: NL 91 RABO 010.68.06.572  
 
In onderstaande tabel staan alle mogelijkheden en kunt u uw keuze met X aankruisen.  
Pakket Naam Jaar bedrag 

Geen BTW 
Optie: 1 
Per jaar  

Optie: 2 
Vooruit 
-/- 10% 

Optie: 3 
Vooruit + 6 

maand gratis 
1 Platina sponsor € 1.550  €   1.550  €   4.185  €   4.650 
2 Gouden sponsor €    550   €      550  €   1.485  €   1.650 
3 Zilveren sponsor €    200  €      200  €      540  €      600 
4 Bronzen sponsor €      50  €        50  €      135  €      150 
5 Wedstrijdsponsor In overleg           n.v.t.          n.v.t. 
6 Vriend van RSV 

De Cavalieren 
€ naar keuze           n.v.t.          n.v.t. 

 
 

Totaalbedrag Per jaar of bij 
aanvang 
contract 

 
€ __________          
Per jaar 

 
€  __________         
Eenmalig 

 
€ _________        
Eenmalig 

 Ingangsdatum sponsorcontract 
2022 – 2023 -versie 2201: 

 
 ______ - ______   - 2 02 __ 

 
Het bedrag wordt jaarlijks of ineens gefactureerd door onze penningmeester.  
Sponsorcontracten hebben een looptijd van 3 jaar en kunnen tot 4 maanden voor afloop 
opgezegd worden. Daarna worden ze automatisch voor 3 jaar verlengd tot wederopzegging.  
 
Opmerkingen: ______________________________________________________________________________________ 
 
Gegevens sponsor: 
Naam contactpersoon:  

Functie:  

Bedrijfsnaam:  

Adres:  

PC + Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres voor contact:  

E-mailadres voor factuur:  

Contactpersoon bij 
RSV De Cavalieren: 
 

                                                             sponsoring@cavalieren.nl          

 
 
Plaats: …………………………… Datum: ………………… Handtekening: …………………………………………. 
Hartelijk dank voor uw ondersteuning en graag tot ziens bij Manege De Kraan! 
  

mailto:sponsoring@cavalieren.nl
mailto:sponsoring@cavalieren.nl
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Bijlage 1: Sponsorcontract versie 2022 – 2023 (ingevuld mailen naar De Cavalieren) 

 
Hartelijk dank voor uw keuze om uzelf of uw bedrijf te verbinden aan R.S.V. De Cavalieren. 
Contact:   sponsoring@cavalieren.nl  
Bankgegevens:  Rabobank: NL 91 RABO 010.68.06.572  
 
In onderstaande tabel staan alle mogelijkheden en kunt u uw keuze met X aankruisen.  
Pakket Naam Jaar bedrag 

Geen BTW 
Optie: 1 
Per jaar  

Optie: 2 
Vooruit 
-/- 10% 

Optie: 3 
Vooruit + 6 

maand gratis 
1 Platina sponsor € 1.550  €   1.550  €   4.185  €   4.650 
2 Gouden sponsor €    550   €      550  €   1.485  €   1.650 
3 Zilveren sponsor €    200  €      200  €      540  €      600 
4 Bronzen sponsor €      50  €        50  €      135  €      150 
5 Wedstrijdsponsor In overleg           n.v.t.          n.v.t. 
6 Vriend van RSV 

De Cavalieren 
€ naar keuze           n.v.t.          n.v.t. 

 
 

Totaalbedrag Per jaar of bij 
aanvang 
contract 

 
€ __________          
Per jaar 

 
€  __________         
Eenmalig 

 
€ _________        
Eenmalig 

 Ingangsdatum sponsorcontract 
2022 – 2023  -versie 2201: 

 
 ______ - ______   - 2 02 __ 

 
Het bedrag wordt jaarlijks of ineens gefactureerd door onze penningmeester.  
Sponsorcontracten hebben een looptijd van 3 jaar en kunnen tot 4 maanden voor afloop 
opgezegd worden. Daarna worden ze automatisch voor 3 jaar verlengd tot wederopzegging.  
 
Opmerkingen: ______________________________________________________________________________________ 
 
Gegevens sponsor: 
Naam contactpersoon:  

Functie:  

Bedrijfsnaam:  

Adres:  

PC + Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres voor contact:  

E-mailadres voor factuur:  

Contactpersoon bij 
RSV De Cavalieren: 
 

                                                             sponsoring@cavalieren.nl          

 
 
Plaats: …………………………… Datum: ………………… Handtekening: …………………………………………. 
Hartelijk dank voor uw ondersteuning en graag tot ziens bij Manege De Kraan! 
 

mailto:sponsoring@cavalieren.nl
mailto:sponsoring@cavalieren.nl
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