
Informatie over sponsoring 

De Rooise ruiters en ponyruiters zijn een financieel gezonde club met een 

accommodatie van deze tijd. Vele bedrijven en instanties maken het 
mogelijk dat er mooie paardensport in Sint Oedenrode is te zien en 

te beleven.  
Het verenigingsleven is een welkome afwisseling voor de mens in deze 

drukke tijd. Naast het vele vrijwilligerswerk, dragen onze sponsoren 
financieel bij aan het gezond houden van de club. 

 

Door de bijdrage van sponsoren kunnen we: 
- Manege de Pijnhorst en terrein onderhouden, 

- Wedstrijden organiseren voor paarden en pony’s, 
- Jeugd opleiden en begeleiden, 

- Ponykampen organiseren, 
- Voldoen aan het veiligheidscertificaat voor maneges, 

- Opleiden van EHBO’ers, 
- Opleiden Bar medewerkers, 

- Etc.,etc.… 
 

Sponsoring kan in diverse vormen. Hieronder staan de diverse vormen 
met een korte omschrijving. Wanneer uw interesse voor een van de 

vormen is gewekt komen we dit graag in een persoonlijk gesprek 
toelichten. 

 

Hoofdsponsor 
In Manege de Pijnhorst hebben we een beperkt aantal borden 

beschikbaar voor hoofdsponsors. Deze borden bevinden zich op de 
korte zijde van de manege met een direct zicht vanuit de foyer.  

Het hoofdsponsorpakket bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Reclamebord met afmeting van 160 cm x 400 cm 

 Vermelding op de website van de Rooise ruiters en Ponyruiters 
 Vermelding van uw logo op de startlijsten (www.startlijsten.nl) van 

de wedstrijden welke door de Rooise Ruiters en Ponyruiters wordt 
georganiseerd. 

In verband met de beperkte beschikbaarheid voor een hoofdsponsorschap 
zullen we dit in een persoonlijk gesprek nader toelichten. 

 
Bordsponsors 

Aan de beide lange zijdes van de Manege de Pijnhorst hebben plaats voor 

de borden van onze bordsponsors. Deze borden zijn allemaal van gelijke 
afmeting om zo een uniform en verzorgd geheel te creëren.  

Het bordsponsor pakket bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Reclamebord met afmeting van 80 cm x 250 cm 

 Vermelding op de website van de Rooise ruiters en Ponyruiters 
 Vermelding van uw naam op de startlijsten (www.startlijsten.nl) van 

de wedstrijden welke door de Rooise Ruiters en Ponyruiters wordt 
georganiseerd. 



Wedstrijdsponsors 

De Rooise Ruiters en Ponyruiters organiseren jaarlijks een aantal 
wedstrijden. Zowel springen als dressuur. Deze wedstrijden vinden in 

het winterseizoen in de manege plaats en gedurende het zomerseizoen op 

het buitenterrein bij de manege. Er zijn diverse mogelijkheden om ons 
tijdens de wedstrijden financieel te ondersteunen, een aantal 

voorbeelden: 
 Plaatsen van een spandoek/reclamebord, 

 Plaatsen van een hindernis tijdens de springwedstrijden 
 Schenken van prijzen aan winnaars van de verreden wedstrijden 

 
Vrienden RRPR ( 1 jan – 31 dec. ) 

Wanneer u ons financieel wil ondersteunen, omdat u vindt dat wij als 
vereniging een voor u aansprekende missie nastreven, of u draagt ons 

een warm hart toe kunt u toetreden tot de vrienden van de Rooise 
Ruiters en Ponyruiters.  

In de Foyer van de manege hebben we een hoek ingericht voor de 
vrienden van de Rooise Ruiters en Ponyruiters. 

U bent al een vriend van de RRPR voor € 25,00 per jaar. 

 
Jeugdsponsor 

Onze jonge ponyruiters hebben jaarlijks diverse activiteiten, waar zij veel 
plezier aan beleven. O.a. het organiseren van een ponykamp, het volgen 

van theorielessen en jeugdruiterbegeleiding. 
De kinderen zorgen zelf ook voor inkomsten door verkoop van diverse 

artikelen in de ponyclubkraam. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar 
een goed doel. Als jeugdsponsor wordt u automatisch lid van “de vrienden 

van de RRPR “en wordt uw naam vermeldt bij wedstrijden van de Rooise 
ponyruiters. 

 
Project / Materiaalsponsor 

Als vereniging met een dergelijke accommodatie en omliggend terrein 
hebben wij met grote regelmaat behoefte aan materialen om bijvoorbeeld 

het onderhoud hieraan te verzorgen. De materialen en benodigdheden 

worden voor zoveel als mogelijk van onze sponsoren betrokken. Het is ook 
een mogelijkheid om ons in de vorm van materialen te sponsoren en in 

ruil daarvoor kunt u dan gebruik maken van een van de bovenstaande 
sponsor opties. Graag bespreken we dit met u persoonlijk. 

 
  



Reclameborden Ruitersportcentrum “De Pijnhorst” 

In Ruitersportcentrum “De Pijnhorst” bestaat de mogelijkheid middels 
plaatsing van een reclamebord stichting Oprichting en Beheer Overdekte 

Oefenruimte financieel te steunen. 

In oktober 1995 is de opening van het Ruitersportcentrum geweest in de 
vorm zoals die nu bestaat. Toen is tevens besloten om de reclameborden 

die er toen hingen te vervangen voor nieuwe universele borden, dit 
hield in: Gelijke afmeting en materiaal.  

Dit heeft geresulteerd in een verzorgd uiterlijk. Het merendeel van de 
reclameborden is toen gemaakt door onze leverancier Aben Reclame, deze 

firma heeft alle gegevens omtrent de reclameborden voor handen. U bent 
echter vrij in de keuze van leverancier van het reclamebord. 

 
De kosten voor het plaatsen van een reclamebord zijn geheel voor uw 

rekening, het bord is en blijft dus uw eigendom zodat u er eventueel bij 
andere gelegenheden gebruik van kunt maken. Naast de (eenmalige) 

aanschaf van het bord waarvan de kosten voor uw rekening komen, 
bedragen de kosten uit hoofde van de sponsoring € 158,- per jaar.  

U ontvangt daarvoor jaarlijks een nota. De periode loopt van 1 februari 

t/m 31 januari van het volgende jaar. Om u enigszins tegemoet te komen 
terzake van de kosten voor de vervaardiging van het bord zal u voor het 

eerste jaar in plaats van laatstgenoemd bedrag € 79,- in rekening worden 
gebracht wanneer u een overeenkomst sluit voor 3 of meer jaren. 

 
Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op met: 

De Sponsorcommissie 
Ward van den Berk Ard van den Eertwegh 

06-23922815 06-53605077 
sponsor@rooiseruiters.nl  

 
begunstiger:  omroepreclame 

beker:  omroepreclame + vermelding op startlijst van naam 
rubrieksponsor: omroepreclame( meerdere malen ) + vermelding op 

    startlijst van naam en logo bedrijf 

spandoek:  reclame in de accommodatie of buiten tijdens wedstrijd(en) 
hindernis:  reclame in het springparcours 

Ook is het mogelijk om dekens beschikbaar te stellen met uw 
bedrijfsnaam erop. (incl. omroepreclame + vermelding op startlijst van 

naam) 

 Springen 

pony’s 

Springen 

paarden 

Springen 

paarden 

Springen 

paarden 

Springen 

pony’s 

Alle 

wedstrijden 

Medio 

december 

2e 

kerstdag 

Hemelvaartsdag Vrijdag 

hemelvaart 

Zaterdag 

hemelvaart 

 

Begunstiger € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 50,00 

Beker € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 75,00 

Rubrieksponsor € 25,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 € 150,00 

Spandoek € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 

Hindernis € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 

mailto:sponsor@rooiseruiters.nl


 

Wilt u nog een andere bijdrage leveren aan een van onze wedstrijden dan 
is er altijd de mogelijkheid voor een passende sponsoring. 

 

Spandoeken, reclameborden en dekens worden een aantal dagen voor 
aanvang bij u opgehaald. In overleg met u spreken we ook af wanneer de 

spandoeken en/of reclameborden worden terugbezorgd. 
 

Bekers worden gekocht door de vereniging om een passende reeks per 
evenement te schenken aan de prijswinnaars. 

 
Hindernissen worden door de sponsor aangeleverd, exclusief lepels. 


