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 Historie van RKSV Were Di  
 
De oorsprong van de vereniging Were Di ligt al ver voor de Tweede Wereldoorlog toen de v.v. 
“Sperwers” werd opgericht. Tijdens de oorlog was er van voetbalactiviteiten weinig te bespeuren. Na 
de Tweede Wereldoorlog ontstond vanuit de “Sperwers” een nieuwe vereniging onder de naam 
“HEKOS”. Samengesteld uit bewoners van de wijken Heuvel, Koningshoeve en Sacrament. De huidige 
vereniging R.K.S.V. Were Di werd op 25 juli 1945 opgericht met de sportverenigingen HEKOS, ’T Heike 
en K.S.V. (Koningshoevense sportvereniging ). Were Di omvatte toen de sporten voetbal, handbal, 
tafeltennis, atletiek en hockey. Er werd gesport op een veld aan de Oisterwijksebaan, gelegen 
tegenover café Zomerlust.  
  
In 1953 werd de huur van het veld opgezegd. Were Di kon tijdelijk uitwijken naar het sportveld van de 
Koninklijke AaBe-fabrieken waar de competitie werd uitgespeeld. De seniorenelftallen werden 
opgeheven en twee jeugdelftallen speelden verder op een veld bij het Trappistenklooster.  
In het seizoen 1960/1961 verhuisde Were Di naar een terrein aan de Nieuw Lovensestraat 
(Rauwbraken). Daar werd weer een nieuwe seniorenafdeling opgericht.  
  
In 1962 kocht de stichting “Maria Christina” grond aan de Moerenburgseweg en besloot hier een 
sportcomplex aan te leggen waar diverse sportverenigingen uit de parochie Sacrament gebruik van 
konden maken (voetbal + honkbal). Later werd dit complex aan de gemeente Tilburg verkocht. Tot de 
dag van vandaag is de situatie nog ongewijzigd, zij het dat alleen Were Di voetbal nog van het 
sportcomplex gebruik maakt.  
  
RKSV Were Di is een bloeiende vereniging met ruim 550 leden. De jeugdafdeling is het grootst en is 
komend seizoen vertegenwoordigd met maar meer dan 25 teams. Het eerste van RKSV Were Di speelt 
al jarenlang in de vierde klasse E (Zuid 1).  
  
De actieve leden zijn ingedeeld in de volgende teams:  

● 9 seniorenteams  
● 1 damesteam  
● 29 jeugdteams: waarvan 21 pupillenteams (D,E,F) en 8 juniorenteams (A,B,C)  

  
Sinds enkele jaren wordt er uitvoering gegeven aan het Jeugdvoetbalbeleidsplan. Dit heeft er 
ondermeer toe geleid dat er een technisch jeugdcoördinator is aangesteld en dat er gekwalificeerde 
trainers voor de groep staan. Het doel is niet alleen om de spelers op een hoger niveau te krijgen, 
maar ook om de doorstroming naar de selectie te verbeteren en de voetballers te behouden voor de 
vereniging.  
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Waarom Sponsoring  
 
Het begrip sponsoring is in de huidige tijd volkomen ingeburgerd bij sportverenigingen en is nodig om 
de reguliere inkomsten uit contributie en kantineomzet aan te vullen. Bij onze vereniging is dat niet 
anders. Deze extra inkomsten worden aangewend om de faciliteiten voor de gehele vereniging op peil 
te houden. U moet dan denken aan de aanstelling van gekwalificeerde jeugdtrainers, aanschaf van 
ballen, diverse trainingsmaterialen, voetbaldoelen, onderhoud en verbeteringen aan het complex, het 
organiseren van toernooien en overige activiteiten. In overleg met het hoofdbestuur en met 
inachtneming van gestelde voorwaarden door sponsors worden de sponsorgelden jaarlijks verdeeld. 
Het hoofdbestuur heeft hierbij de beslissende stem.   
  
Voor het uitvoeren van alle zaken rond sponsoring is de sponsorcommissie in eerste instantie 
verantwoordelijk. Zij tracht door middel van mondelinge en schriftelijke benadering van het 
bedrijfsleven en andere instanties belangstelling te wekken voor een vorm van sponsoring aan onze 
club.   
  
Kiezen voor sponsoring betekent uitbreiding van de naamsbekendheid en heeft een positieve 
uitstraling naar de inwoners in de regio. Daarnaast benadrukt u door uw sponsoring uw sympathie en 
verbondenheid met de club.  
  
Voor het bereiken van de doelstelling -EXTRA INKOMSTEN -  staat de commissie een aantal vormen 
van sponsoring ter beschikking:    

● Kledingsponsoring jeugd- en seniorenteams  
● Balsponsoring (materiaalsponsoring)  
● Vrienden van R.K.S.V Were Di  
● Reclameborden rondom het (kunst)grasveld 
● Banner op de website  en Infocast systeem  
● Een financiële bijdrage sponsoren t.b.v. (jeugd)toernooien, nieuwjaarsloop of overige 

evenementen  
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Toelichting sponsormogelijkheden  
 
Kledingsponsoring: 
Shirtreclame kan een zeer aantrekkelijke vorm van sponsoring zijn. Uw bedrijfslogo met of zonder 
tekst is gedurende het voetbalseizoen bijna wekelijks te zien op de voetbalvelden in de regio.  
Als club hebben wij een sponsorovereenkomst met Intersport afgesloten.   
 
 

  
 
 Dit betekent dat voor de jeugdteams (en seniorenteams) de navolgende voorwaarden gelden:  

● Er mogen alleen originele Were Di tenues worden gebruikt. (Hummel clubshirt, zie boven)  
● De kosten voor het drukken van de shirtreclame alsmede de kosten voor de aanschaf van de 

tenues zijn voor rekening van de sponsor.  
● De tenues worden en blijven eigendom van Were Di.  
● Sponsoring van overige kleding en aanverwante zaken, waaronder bijvoorbeeld inloopshirts, 

trainingspakken en voetbaltassen dienen ook van het merk Hummel te zijn. De sponsor blijft 
eigenaar van deze zaken.  

● De contractduur is minimaal twee aaneengesloten seizoenen. De sponsor dient het tweede 
contractjaar een vergoeding van € 300,- aan de vereniging te voldoen.  

 
Kledingsponsoring jeugdteams:  
Het aantal tenues per team verschilt. Hieronder vindt u een overzicht van de aantallen, zodat u een 
indicatie krijgt van de kosten.  
 

Pupillen  (E en F)  Pupillen (D) en Junioren (C, B, A)  

● 10 shirts incl. Reclame  
● 10 sportbroeken  
● 10 paar sportsokken  
● 1 keeperstenue, bestaande uit een shirt, 

lange/korte broek, sokken en 
keeperhandschoenen  

● 15 shirts incl. Reclame  
● 15 sportbroeken  
● 15 paar sportsokken  
● 1 keeperstenue, bestaande uit een shirt, 

lange/korte broek, sokken en 
keeperhandschoenen  
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Een indicatie van de kosten voor een tenue is als volgt:  
● Shirt pupillen en junioren: € 20,-  
● Sportbroek pupillen en junioren: € 15,-  
● Sportkous pupillen en junioren: € 9,-  
● Keeperstenue pupillen en junioren: € 60,-  

 
Kledingsponsoring seniorenteams:  
Algemeen: Het compleet tenue van een seniorenteam bestaat uit: 15 shirts inclusief reclame, 15 
sportbroeken, 15 sokken en 1 compleet keeperstenue.  
 

1. Seniorenselectie:   
a. Het kleding sponsorpakket wordt in samenspraak met de sponsorcommissie 

vastgesteld.  
b. De afspraken worden contractueel vastgelegd.  

 
2. Overige seniorenteams:   

a. De kosten van de aanschaf van een compleet tenue zijn voor rekening van de 
sponsor.  

b. Sponsoring van overige Hummel kleding en aanverwante zaken kan vrij bepaald 
worden door sponsor en zijn voor rekening van de sponsor.  

 
Reclameborden rondom het hoofd-  of kunstgrasveld:  
Algemeen:  

● Materiaal: 6 mm trespa.  
● Weer- en windbestendig.   
● Afmetingen: lengte  x  hoogte: 2750 X 750 mm.  
● Het betreft reclamebord met enkelzijdige bedrukking.  
● De borden worden full colour bedrukt.  
● Gelamineerd  
● De kosten van het bord en de bedrukking zijn voor rekening van de sponsor  
● De kosten van het plaatsen, bevestigen en schoonhouden zijn voor rekening van  Were Di.  
● Het bord blijft eigendom van de sponsor.  

  
Kosten:  

● De aanmaakkosten van een enkelzijdig bedrukt reclamebord bedraagt ca.: € 225,- excl. BTW. 
Een dubbelzijdig bedrukt reclamebord bedraagt ca, € 265,- excl. BTW.  

 
● Contractduur: 3 of 5 jaar. De sponsor dient een vergoeding van € 200,- per jaar te voldoen bij 

een contractduur van 3 jaar en € 175,- per jaar bij een contractduur van 5 jaar. Bij betaling van 
de sponsorgelden in een keer wordt een korting van 10% gehanteerd.  
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Vrienden van RKSV Were Di:  
Een ludieke vorm van sponsoring om uiting te geven aan je verbondenheid met Were di. Dit gebeurt 
aan de hand van een plaatje, waarop je bijvoorbeeld je naam, je firmanaam of elftalnaam kunt laten 
graveren. Dit gegraveerde plaatje wordt vervolgens aangebracht op het bord “Vrienden van RKSV 
Were Di”.   
 

● De kosten per seizoen bedraagt: € 25,-   
 
Banner op de website:  
Vermelding van uw bedrijfslogo op onze nieuwe website, www.rksvweredi.nl, met eventueel een link 
naar uw eigen website. Onze nieuwe website biedt onze vereniging een uitstekend middel om u als 
sponsor beter te kunnen faciliteren, als tegemoetkoming voor hetgeen u voor onze vereniging kunt 
betekenen. Gezien het aantal bezoekers, momenteel ruim 4000 per maand, kunnen wij eenvoudig 
meer bekendheid voor uw bedrijf creëren.    
 

● De kosten: € 100,- per jaar. Zonder opzegging wordt het stilzwijgend verlengd met telkens een 
jaar.  
  

Infocast systeem:  
In onze kantine staan enkele monitoren en hangt er een groot LCD scherm, waarop u als sponsor uw 
advertentie of bedrijfsfilmpje herhaald kunt laten afdraaien. Dit gebeurt in combinatie met eventuele 
Were Di nieuwsitems e.d.  
 

● De kosten: € 50,- per jaar.  
  
Financiële bijdrage sponsoren:  
Bijvoorbeeld ten behoeve van (jeugd-)voetbaltoernooien, nieuwjaarsloop of overige evenementen en 
of activiteiten.  
  
Tot slot is het voor de sponsor mogelijk om in samenspraak met de sponsorcommissie een 
sponsorpakket op maat samen te stellen. Eventuele andere vormen van sponsoring zijn natuurlijk ook 
bespreekbaar.   
  
Sponsorcommissie  
 
De sponsorcommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:  

● Etienne Granucci  
● Jeroen van Herel  
● Joris Kampert  
● Rob van de Sande  
● Koen van Herel 

  
Mocht u interesse hebben om de sponsorcommissie te versterken, of interesse hebben om RKSV Were 
Di te sponsoren. Dan horen wij dit graag. U kan mailen naar: sponsoring@rksvweredi.nl.   
  


