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Voorwoord 

Voor u ligt de sponsorbrochure van de rugby club E.Z.R.C. Oemoemenoe  voor het seizoen 2017-2018. 
 

In deze brochure besteden wij uitgebreid aandacht aan wat de rugbysport kan betekenen voor de 
naamsbekendheid van uw bedrijf. Als de wereld van rugby nieuw voor u is, zal het u wellicht verbazen dat 
het één van de meest populaire sporten ter wereld is. In Nederland is rugby misschien minder bekend 
maar zeker niet onbemind. Dat heeft alles te maken met een eigen traditie, een karakteristieke sfeer en 
een sterk kloppend hart. Rugby speel je met elkaar. Je kunt niet zonder elkaar, niet in het veld maar ook 
niet daarbuiten.  
 

Onze Rugbyclub heeft een historisch verleden en een ambitieuze toekomst. Deze ambities kunnen we niet 
alleen waarmaken: Net als op het veld hebben we elkaar ook hier hard nodig. En met de steun van onze 
leden, actieve vrijwilligers en betrokken sponsoren kunnen we onze ambities waarmaken. 
 

Wat hebben wij te bieden:  
• Een herenteam dat speelt in de Lotto Ereklasse, de hoogste klasse van Nederland  
• Actieve jeugdteams   
• Zeeuwse sportploeg van het jaar 2016  
• Internationale trainers en spelers 
• Goede naam als club die staat voor normen en waarden  
• Een leden bestand van meer dan 450 leden 
 

Uw sponsorschap steunt de sportieve en organisatorische ontwikkeling van E.Z.R.C. Oemoemenoe. Het 
helpt ons onze ambities voor de komende jaren op sportief en professioneel vlak waar te maken.  
 

Wilt u na het lezen van deze sponsorbrochure persoonlijk kennismaken met onze club? Wij nodigen u van 
harte uit voor een vrijblijvend gesprek. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Vriendelijke en sportieve groet, 
Bart Dekker  
Sponsorcommissie E.Z.R.C. Oemoemenoe 
(+31)651250646 
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Wat is rugby? 

Rugby is een contactsport die ontwikkeld is in Engeland in het begin van de 19e eeuw. De twee 
meest gespeelde vormen van rugby zijn Rugby League en Rugby Union, waarbij de laatste versie 
wordt gespeeld bij Oemoemenoe en de meeste rugbyclubs in Nederland. 
  
Rugby Union wordt gespeeld door twee teams die elk uit 15 spelers bestaan en een maximum 
van 7 wisselspelers kennen. Het hoofddoel van de sport is punten te scoren door de ovale bal 
over de zogenoemde ‘try-line’ te brengen en de bal hier met de handen op de grond te drukken. 
Na het plaatsen van de bal in de ‘try-zone’ van de tegenstander kunnen er extra punten gescoord 
worden (conversie) door de bal tussen de palen te schoppen. Verder kunnen er punten gescoord 
worden door de bal tijdens het open spel tussen de palen te schoppen (drop-goal) of door de bal 
na een overtreding (penalty) tussen de palen te schoppen. 
  
Feiten over rugby:  

 Rugby is de sterkst groeiende sport in Nederland. 

 Rugby kan gespeeld worden door  iedereen, ongeacht lichaamstype, leeftijd of geslacht.  

 Rugby staat bekend om het grote respect tussen spelers, de scheidsrechter en andere 
officials. 

 Rugby kent veel fysiek contact, maar er gelden zeer strenge regels om de veiligheid te 
waarborgen en blessures te voorkomen. 

 De regels van rugby variëren per leeftijdscategorie. 
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De Eerste Zeeuwse Rugby Club Oemoemenoe 

Geschiedenis  
E.Z.R.C. Oemoemenoe staat voor Eerste Zeeuwse Rugby Club Oemoemenoe. 
Cor de Heus, enthousiast rugbyer te Hilversum, kwam in 1970 naar Middelburg. Omdat er in 
Zeeland nog geen rugby werd gespeeld, besloot hij zelf een rugbyclub op te richten. In 1971 zag 
de Eerste Zeeuwse Rugbyclub “Oemoemenoe” het licht. Met één seniorenteam bestaande uit 
spelers met en zonder ervaring begon Oemoemenoe onder aan de ladder van de toen nog niet 
zo omvangrijke Nederlandse rugbycompetitie. Het was het begin van een geweldige opmars. Het 
team stoomde in vijf jaar tijd door van de D-klasse naar de hoofdklasse van Nederland. 
 
Afgelopen seizoen 
Onze ploeg is verkozen tot Zeeuws sportploeg van het jaar 2016. De “first XV” is de eerste 
Zeeuwse ploeg die speelt in de kampioenspoule van de Ereklasse, waarin uiteindelijk de zesde 
plaats werd behaald. Dit jaar zijn de ambities niet minder groot. Na het historische vorige seizoen 
mikken wij nu op een klassering bij de eerste drie. Een resultaat dat, gezien de eerste 
wedstrijden van het seizoen, realistisch is
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Missie en visie 

Als vereniging vinden we sport en in ons geval de rugbysport belangrijk. Sport brengt mensen samen, 
geeft plezier en leert vaardigheden die niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten belangrijk zijn. 
 
We denken hierbij aan doorzetten, niet opgeven wanneer het tegen zit,  iets  voor een ander over 
hebben, voor elkaar opkomen, een ander iets gunnen, zicht krijgen en hebben op eigen fysieke en 
mentale  mogelijkheden en beperkingen, je houden aan regels en afspraken, omgangsvormen met 
leeftijdsgenoten  en volwassenen, eerlijkheid,  kunnen omgaan met teleurstellingen, tegen een stootje 
kunnen, en natuurlijk sportiviteit. 
 
Rugby onderscheidt zich van andere sporten door zijn kernwaarden 
 

 Respect voor je medespelers, trainer en coach, maar ook voor de tegenstander en de 
scheidsrechter. 

 Discipline in- en buiten het veld: karakter, doorzettingsvermogen en kracht brengen resultaat. 

 Kameraadschap: daarbij horen eerlijkheid, passie en integriteit, die garant staan voor 
duurzame resultaten zowel in als buiten het veld. 

 
Iedereen is welkom, 
Als vereniging willen wij rugby ‘breed’ aanbieden: van 5 tot 60 jaar. Ieder die rugby wil  spelen bieden 
we mogelijkheden om dit met veel plezier te kunnen doen. Individuele ontwikkeling door trainingen en 
wedstrijden  en door het spelen in een team dat past bij zijn/haar niveau. 
Daarnaast moeten talenten uitgedaagd worden met mogelijke aansluiting bij de nationale selecties van 
Ruby Nederland. 
Kinderen moeten al kennismaken met rugby op school. Daartoe verzorgen wij lessen op basisscholen 
en in het voortgezet onderwijs. Van incidenteel willen wij komen tot een structureel aanbod. 
Ook voor leden die een stapje terug willen doen op grond van leeftijd willen wij aanbod blijven 
verzorgen in de zin van ‘fit’ blijven en mogelijkheden tot wedstrijden zonder competitieverband. 
Naast het spelen van rugby biedt de vereniging in samenwerking met Rugby Nederland haar leden ook 
de mogelijkheid om te worden opgeleid tot trainer, coach of scheidsrechter. 
Supporters en vrijwilligers vormen samen met spelers en begeleiding een hechte gemeenschap, die 
trots is op de vereniging, er met plezier komt  zich ervoor inzet en dat uitdraagt naar buiten. 
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Uw bedrijf en rugby 

Rugby staat altijd in de schijnwerpers als dé sport op het gebied van ‘fair play’. Er is vrijwel geen betere 

denkbare omgeving om uw bedrijf in te presenteren!  Veel sporten en bedrijven kunnen iets opsteken van 

rugby als het gaat om sportiviteit, respect en doorzettingsvermogen. Rugby is samenwerking, emotie, en biedt 

spanning. Rugby staat voor Kameraadschap, Discipline & Respect. Dit zijn de kernwaarden die inherent zijn aan 

rugby als ultieme teamsport en waarmee uw bedrijf zich als sponsor op positieve wijze associeert. 

Oemoemenoe is een club met een roemrijk verleden, maar vooral een club met een gezonde toekomst. De 

rugbysport in Nederland is de laatste jaren sterk gegroeid en Oemoemenoe groeit net zo hard mee, met 

ambities die wij graag met uw hulp willen waarmaken. 
 

Sponsorplatformen  

Wij hebben verschillende standaard pakketten voor u samen gesteld waarin u als bedrijf gebruik kunt maken 
Oemoemenoe als platform om uw naamsbekendheid te vergroten of uw bedrijf te positioneren. Deze  
pakketten worden op de volgende pagina’s uiteengezet.  
Natuurlijk kunnen wij ook maatwerkoplossingen bieden als deze pakketten niet geheel aansluiten bij uw 
wensen.

Website 

Oemoemenoe heeft zijn eigen website, waar de verschillende activiteiten, wedstrijden en resultaten worden 
bijgehouden. De website omvat-onder meer een eigen agenda met alle evenementen en wedstrijden voor de 
verschillende teams, uitslagen en wedstrijdverslagen. De site verstrek informatie over de verschillende teams, 
spelers stellen zich aan u voor, contactgegevens van onder andere het bestuur, maar ook spelregels, 
gedragsregels en alle nieuwtjes over de club. De site wordt wekelijks bijgehouden en biedt bezoekers van zowel 
binnen als buiten de club de meest recente informatie. 
 

Social Media 

Oemoemenoe heeft diverse media kanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram en een YouTube kanaal, deze 
worden goed onderhouden door het plaatsen van  één tot vijf posts per week. Op deze kanalen en pagina’s 
plaatsen we berichten die  kunnen bestaan uit actuele informatie, wedstrijdverslagen, win-acties, interviews 
met spelers, filmpjes van wedstrijden of activiteiten en andere nuttige informatie. Allen met het doel om de 
betrokkenheid van leden en zijn spelers te vergroten en buitenstaanders nieuwsgierig te maken. Sponsoren 
kunnen hier worden getagd en/of worden genoemd. 
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Reclameborden 

Rondom de velden van de Rugbyclub kunnen reclameborden worden geplaatst. Deze borden zijn goed 
zichtbaar voor alle bezoekers en supporters van wedstrijden en trainingen. Ze bieden uitstekende ‘exposure’ op 
wedstrijdverslagen in bijvoorbeeld lokale media en op digitale media. Voor onze sponsoren is het vanaf dit jaar 
ook mogelijk op het clubhuis reclameborden te bevestigen (zie nu de zwarte vlakken boven de ramen op de 
foto hieronder). Naast alle teamfoto’s die voor dit prachtige clubhuis genomen worden is dit boegbeeld in veel 
media terug te zien en een A-locatie om uw bedrijf te promoten. 
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Wedstrijd shirts 

Alle ploegen van E.Z.R.C. Oemoemenoe beschikken over een officieel wedstrijdshirt dat  door alle spelers 
tijdens wedstrijden en toernooien gedragen wordt. Deze shirts zijn duidelijk herkenbaar door het iconische 
zwart/witte streeppatroon. 
 
Mogelijk heden voor reclame op wedstrijd shirts zijn; 
logo groot op borst 
logo groot op rug 
logo klein op rechtermouw 
logo klein op linkermouw 
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Events 

Op onze evenementen liggen veel kansen voor ‘exposure’ voor de sponsoren. Hier wordt een breed scala aan 
verschillende doelgroepen bereikt. Oemoemenoe organiseert regelmatig (open) evenementen, zoals de jeugd 
toernooien “little barbarians” waar bij we de jongste jeugd van andere clubs uitnodigen om bij ons te komen 
trainen. De opkomst bij een dergelijk evenement  lag in 2016-2017  op de 250 spelers. Naast de spelers 
bezoeken ook ouders, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes deze gezellige trainingen.  
Elk seizoen hebben wij een feestelijke opening van het sportjaar. Deze dag vieren we met de gehele vereniging 
en andere geïnteresseerde. Daarnaast organiseren wij ieder jaar een geweldig Beach toernooi voor onze 
jeugdteams aan onze Zeeuwse kust. Tenslotte organiseren wij ook andere evenementen zoals  sponsoravonden 
of bijvoorbeeld Six Nations on Big Screen waarbij we met een hapje en een drankje, spannende 
rugbywedstrijden  kijken op groot scherm. 
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Onze Pakketten 

Om E.Z.R.C. Oemoemenoe makkelijk te steunen zijn er sponsorpakketten ontworpen. Deze pakketten zij kant en klaar en 
kunnen door u gekozen worden. De voorgestelde pakketten kennen elk een verschillende manier van sponsoring en zijn 
gebaseerd op een variatie van tarieven en looptijden. Uiteraard kan er in overleg een aanbieding op maat gemaakt 
worden, geheel naar uw wensen en behoeften. 

 
Brons              340,- 
Als Bronzen partner kunt u uw bedrijf goed zichtbaar laten zien op het veld en op de site, daar naast blijft u op de hoogte 
van de club met  zijn spelers en leden.  
 
Het Bronzen pakket bestaat uit, 

 De nieuws brief om op de hoogte te blijven van wat er in uw club gebeurt. 

 Een V.I.P. uitnodiging voor alle evenementen die de club organiseert.  

 Uw bedrijfslogo op de nieuwsbrief. 

 Een vermelding van uw bedrijf met logo en  link op onze site. 

 Een reclame bord langs het veld (afmeting 300x75) 

 
Zilver              750,-        
Als Zilveren partner kunt u naast alle mogelijkheden van brons ook een  team naar keuze sponsoren.  
De sponsor verbindt zich voor minimaal 3 jaar aan de club.  
 
Het Zilveren pakket bestaat uit alle onder Brons genoemde mogelijkheden plus: 

 Eén maal per jaar de mogelijkheid voor een teambuilding rugbyclinic op de club. 

 Uw bedrijfslogo op de mouw van uw team naar keuze (mits deze nog niet bezet is en met uitzondering van de 
Heren1) 

 
Goud                 1500,- 
Als Gouden sponsor wordt u aangemerkt  als hoofdsponsor van een team naar keuze met uw logo groot op de borst of 
rug van onze spelers. Ook maakt u gebruik van de A locatie met uw bedrijfslogo op ons clubhuis. 
De sponsor verbindt zich voor minimaal 3 jaar aan de club.  
 
Het Gouden pakket bestaat  uit alle onder Brons genoemde mogelijkheden, plus: 

 Eén maal per jaar de mogelijkheid voor een teambuilding rugbyclinic op de club. 

 Uw bedrijfslogo op de borst of rug van een team naar keuze (mits deze nog niet bezet is en met uitzondering van 
de Heren1) 

 Uw bedrijfslogo op de A-locatie van het clubhuis. 

 
Platinum                   v.a. 2500,-  
Als Platinum sponsor, sponsort u de Heren 1 en  kant  u rekenen op verschillende voordelen en wederdiensten, die in de 
pakketten zijn genoemd. Het Platinum pakket biedt net als het Gouden pakket, de grootste zichtbaarheid bij leden en 
gasten van de club, maar ook daar buiten. Doordat onze Heren1 op top niveau spelen zult u met uw bedrijfslogo door het 
hele land zichtbaar zijn. Het bevat dus  meer zichtbaarheid op meerdere plaatsen en bij meer gelegenheden. De sponsor 
verbindt zich voor minimaal 3 jaar aan de club. 


