Wij zijn een korfbalvereniging, met een rijke geschiedenis.
We zijn in 1920 opgericht als Het Zuiden, met als thuisbasis
Tuindorp Vreewijk, aan de Enk, op steenworp afstand van Sporthal de Enk, waar wij in de wintermaanden de thuiswedstrijden

afwerken.
In 1947 splitste de vereniging zich in twee vereniging “Het Zuiden ”en “De Overkanters”
Het Zuiden maakte furore door 5 keer kampioen van Nederland
te worden. 1 Keer in de zaal en 4 keer op het veld. 1 Van die
veldkampioenschappen werd behaald na een finale in De Kuip.
In 1997 ging Het Zuiden door met een fusie met De Overkanters

op in een nieuwe vereniging OZC (Overkanters Zuiden Combinatie)

Prestatiegericht,

sportief

en

gezellig,

dat

is

OZC.

Kom eens langs en u kunt dat ervaren.
OZC mag zich tot de grotere korfbalverenigingen van Rotterdam rekenen.
Op dit moment telt de vereniging ongeveer 230 leden (spelend
en niet-spelend). De vereniging biedt een plek voor jong en
oud!
Naast seniorenteams en jeugdteams, worden er trainingen georganiseerd voor de Kangeroes, de allerkleinste korfballers vanaf
2 jaar én is het mogelijk voor jonge “ouderen ”om fit te blijven bij de groep Kombifit.
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Wij vinden een goede sfeer, die onze leden met elkaar verbindt,
belangrijk. Dit doen we door gedurende het seizoen, naast de
korfbalcompetitie, verschillende activiteiten te organiseren. U
kunt hierbij denken aan activiteiten voor onze jeugd zoals huldi-

gingen na een kampioenschap, quiz avond of het schutterstoernooi. Voor de oudere jeugd en senioren worden er feest avonden georganiseerd, maar ook avonden waarbij er gezellig een
kaartje gelegd of gedart kan worden.
Voor jong en oud wordt sinds jaar en dag OZC Paaskamp georganiseerd; een weekend om gezellig met elkaar op te trekken
en te sporten.

Al deze activiteiten worden door veel vrijwilligers van onze vereniging georganiseerd. Ondanks dat onze vereniging draait op
deze grote groep vrijwilligers blijven sponsoren noodzakelijk
voor een financieel gezonde huishouding.

KV OZC kijkt niet alleen intern naar alle mogelijkheden, maar is
zich ervan bewust dat de vereniging ook iets kan doen richting
de gemeente Rotterdam en de wijk waarin ze ligt. Als Sportstad
heeft Rotterdam de doelstelling om zoveel mogelijk Rotterdammers, zowel jong als oud, aan het sporten te krijgen. Hiervoor
heeft Rotterdam een aantal projecten ontwikkeld waar ook OZC
in Participeert. Voor onze maatschappelijke betrokkenheid hebben wij het predicaat

mogen ontvangen. Zo geeft

KV OZC regelmatig diverse clinics, om de jeugd, van de bassischolen, kennis te laten maken met korfbal.
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Bij KV OZC bent u als sponsor dan ook meer dan welkom! Door
uw naam te verbinden aan een vereniging waar een goede sfeer
en samen sporten belangrijk zijn, komt uw organisatie in een
positief daglicht te staan. Onze vereniging is uiteraard blij met
uw bijdrage.
Door sponsoring draagt u bij aan de modernisering en onderhoud van onze accommodatie, maar ook het vernieuwen van
bestaande materialen, wat resulteert dat wekelijks meer dan 200
leden kunnen sporten, maar ook dat we u kunnen ontvangen in
onze korfbal accommodaties. Kortom, u draagt met uw organisatie maatschappelijk bij!
Uw logo is zichtbaar op de website en daarnaast zijn er diverse
mogelijkheden die wij in deze folder graag onder uw aandacht
brengen. Wij gaan graag met u in gesprek over de manier waarop u als sponsor wilt bijdragen aan KV OZC en uw organisatie
zichtbaar wordt voor velen.
Wij hebben een breed bereik d.m.v. onze social media kanalen,
zoals de website, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

Wij hopen u snel weer te spreken!
De Sponsorcommissie van KV OZC Rotterdam

KORFBALVERENIGING OZC ROTTERDAM-SPONSORBROCHURE

4

De sponsorcommissie van OZC heeft enkele pakketten
samengesteld waar u als potentieel sponsor van OZC uit
kunt kiezen. Indien u zelf ideeën heeft wat betreft uw
sponsorwensen kan er altijd gekeken worden naar een

‘pakket op maat’, dat geheel aan uw wensen voldoet.

Pakket AFSTANDSSCHOT

€3500 per seizoen*

Sponsor jeugdafdeling

•

Bedrijfslogo/naam op de trainingspakken en inschiet shirts
van de gesponsorde leeftijdsklasse

•

Bedrijfslogo/naam op de tassen van de gesponsorde leeftijdsklasse

•
•
•

Bedrijfslogo/naam op de jassen van de coaches
1 sponsorbord langs het veld, en 1 spandoek in de zaal
Banner met link naar uw eigen website op de website van KV
OZC

•
•

Bedrijfslogo op de TV-presentatie in de kantine
Lidmaatschap “Vrienden van OZC”

* Kostprijs geldt voor het 1e seizoen, het opeenvolgende seizoen is een aangepaste (lagere) prijs

Pakket DOORLOPER

€2500 per seizoen, 1 en 2
€1500 per seizoen, overig *

•

Bedrijfslogo/naam op de trainingspakken van het gesponsorde team

•

Bedrijfslogo/naam op de inschietshirts van het gesponsorde
team

•
•

1 sponsorbord langs het veld, of 1 spandoek in de zaal
Banner met link naar uw eigen website op de website van KV
OZC

•
•

Bedrijfslogo op de TV-presentatie in de kantine
Lidmaatschap “Vrienden van OZC”

* Kostprijs geldt voor het 1e seizoen, het opeenvolgende seizoen is een aangepaste (lagere) prijs
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Pakket PASS

€500 per seizoen

Sponsor algemeen

•

1 sponsorbord langs het veld, of 1 spandoek in de zaal

•

Banner met link naar uw eigen website op de website
van KV OZC

•

Bedrijfslogo op de TV-presentatie in de kantine

•

Lidmaatschap “Vrienden van OZC”

Pakket DIGITAAL

€150 per seizoen

Logo sponsor

•

Banner met link naar uw eigen website op de website
van KV OZC

•

Bedrijfslogo op de TV-presentatie in de kantine

•

Lidmaatschap “Vrienden van OZC”

•

Sponsorpakketten AFSTANDSSCHOT, DOORLOPER en PASS worden aangegaan voor een periode van minimaal 2 seizoenen, en zullen stilzwijgend verlengd worden met een nieuwe seizoensperiode indien er geen schrijven is ontvangen van beëindiging voor de aanvang van het nieuwe seizoen (1 juni van het
jaar)

•

Sponsorpakket DIGITAAL wordt aangegaan voor een periode van 1 seizoen en
zal stilzwijgend verlengd worden met een nieuwe seizoensperiode indien er
geen schrijven is ontvangen van beëindiging voor de aanvang van het nieuwe
seizoen (1 juni van het jaar)

•

Bovenstaande tarieven zijn vastgesteld op 1 Maart 2020. KV OZC is verplicht
haar sponsors voor 1 juni van het jaar op de hoogte te stellen van eventuele

prijswijzigingen.
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Pakket KV OZC Rotterdam

In Overleg

Hoofdsponsor
Als vereniging vinden wij dit een zeer belangrijke vorm van Sponsoring. Om deze
reden is dit pakket alleen af te nemen in de vorm van een ‘pakket op maat ’
waar beide partijen zich voor langere tijd comfortabel bij voelen. Na het samenstellen van het pakket zal er een sponsorbijdrage worden afgesproken.

Sponsoring van de wedstrijdbal voor de thuiswedstrijden
Voor de jeugd of OZC1
Sponsoring van de wedstrijdballen voor alle thuis spelende ploegen
in een competitie ronde
Uw bedrijf krijgt op de dag van de thuiswedstrijd een prominente pagina op de
TV-Presentatie in de kantine. Mocht uw bedrijf in het bezit zijn van een vlag dan
kan deze op de dag van de thuiswedstrijd door KV OZC opgehangen worden in
de sporthal of langs de entree van het veld.

KV OZC organiseert elk seizoen een aantal evenementen voor haar leden, zoals:

•

Het schutterstoernooi

•

Het Paaskamp

•

Pietengym voor alle jeugdleden en kinderen van leden/sponsors

•

Feesten met wisselend thema.

Sponsoring van deze evenementen is eenmalig en kan uiteraard naast een reeds
lopend sponsorpakket worden aangegaan. Uw bijdrage zal o.a. gebruikt worden
voor het aanschaffen van Trofeeën, herinneringen, bijdrage in de drankjes voor
de jeugd, etc.
Uw bedrijf krijgt in de weken voorafgaand aan de dag van het evenement een
prominente pagina op de TV-presentatie in de kantine.
Neem voor het bespreken van al uw sponsorwensen contact op met de sponsorcommissie via
KORFBALVERENIGING OZC ROTTERDAM-SPONSORBROCHURE

7

Korfbalvereniging OZC Rotterdam
Enk 190
3075 VC Rotterdam

OZC-Rotterdam.nl

Privacyverklaring
KV OZC hecht groot belang aan het waarborgen van de privacy van haar leden en alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Wij werken conform de
eisen van de regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke persoonsgegevens wij

KORFBALVERENIGING
ROTTERDAM-SPONSORBROCHURE
verwerken,
met welk doel, wat uwOZC
rechten
zijn als betrokkene en hoe u deze kunt uitoefenen.
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