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Dart Vereniging Renswoude zoekt sponsoren 

In januari 2019 is het volgende initiatief geboren: 

De Dart Vereniging Renswoude met als algemeen doel ‘het 

bevorderen van de dartsport in Renswoude en omstreken’. 

De Dart Vereniging zal ook dit jaar het volgende organisereen: 

 Open Renswoude; een groot jaarlijks darttoernooi in sporthal 

de Hokhorst Renswoude met bekende en onbekende darters.  

 Gesloten Ranking toernooi; 9 toernooien voor leden en 

sponsoren op de locaties: sporthal de Hokhorst en Café Bar Gezellig.  

Invitatie toernooi bij de voetbal vereniging VVR; 2x per jaar in 

de kantine van de V.V.Renswoude. 

 Koppel toernooi; een gezelligheidstoernooi voor leden en niet 

leden om samen te gooien. 

 Bedrijventoernooi; een ranking toernooi voor teams van 

bedrijven, vrienden, familie, buren,enz  

 Introductie tot de dartsport; hier wordt uitleg gegeven over de 

dartsport zoals competitie, spelformat, techniek, pijlen, rekenen enz.  

 Educatie voor basisschool leerlingen; bijvoorbeeld door een 

rekenles met darten te combineren. 

 Daarnaast zullen wij ons nog meer richten op de jeugd, door 

wedstrijden te organiseren onderling en tussen andere dart verenigingen. 
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Om dit allemaal mogelijk te maken zoeken we sponsoren. 

U sponsort ons een heel verenigingsjaar van 01-04 t/m 31-03 voor alle 

toernooien en activiteiten. 

We hebben daarvoor 4 opties gemaakt, die op de volgende pagina’s staan. 

Daarnaast hebben we de optie om shirtsponsor te worden van onze 3 

competitie teams. 

U krijgt van ons een factuur voor uw administratie en een sponsorbrief 

waarin alles goed staat uitgelegd. 

Wilt u extra sponsoren voor acties zoals een stand op het Open 

Renswoude of een demo bij u op de zaak bijvoorbeeld: een toernooi of 

een 9 dart shoot-out staan we hier voor open en is alles bespreekbaar. 

Voor vragen, opmerkingen of afspraken kunt u ons  mailen op 

sponsoring@dvrenswoude.nl 

Of bellen en/of app-en met; 

Theo van Voorthuizen: 0620388976, 

Andre de Wit : 0654666619. 
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Sponsor optie Tripel: 300 euro, u bent Hoofdsponsor 

 

Op het Open Renswoude sponsort u de podiumbaan, op deze 

baan zullen alle finales worden gespeelt, er komt een bord te hangen met 

u logo. 

Op het Open Renswoude is er ruimte om een spandoek met uw 

logo/bedrijsnaam op te hangen, vermelding op de flyer die door het hele 

land hangt. 

Op elk toernooi komt uw logo op het sponsorbord. 

Op de internetsite, facebook, instagram en twitter wordt uw 

logo/bedrijfsnaam vermeld. 

U krijgt 25 euro aan munten om met vrienden, familie en ons, 

een drankje te komen doen op de Open Renswoude in september of 

tijdens 1 van de ranking avonden 

Deelname aan het Open Renswoude en de ranking. 

BBQ op de slotavond van de ranking 

Een leuk aandenken.  

U krijgt de mogelijkheid om als hoofdsponsor voor 150 euro 1 

van de 3 flights te sponsoren met uw logo die wordt uitgedeeld. 

U komt als sponsor op de shirts van de organisatie. 

U levert ons uw logo/bedrijfsnaam op een bord, digitaal en de spandoeken 

voor in de zaal 
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Sponsor optie Dubbel: 100 euro 

 

Op het Open Renswoude sponsort u een baan, op deze baan zal 

boven het dartbord een bord komen te hangen met uw logo / 

bedrijfsnaam van ongeveer 20 x 30 cm (a4). 

Op elk toernooi komt uw logo / bedrijfsnaam op het 

sponsorbord. 

Op de internetsite, facebook, instagram en twitter wordt uw 

logo / bedrijfsnaam vermeld. 

U krijgt 20 euro aan munten om met vrienden, familie en ons 

een drankje te komen doen op de Open Renswoude in september of 

tijdens 1 van de ranking avonden. 

BBQ op de slotavond van de ranking 

 

U levert ons uw logo / bedrijfsnaam op een bord en/of digitaal. 
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Sponsor optie Singel: 50 euro 

 

Op het Open Renswoude sponsort u een baan, op deze baan 

zal boven het dartbord een bord komen te hangen met uw logo / 

bedrijfsnaam van ongeveer 20 x 30 cm (a4). 

Op elk toernooi komt uw logo / bedrijfsnaam op het 

sponsorbord. 

Op de internetsite, facebook, instagram en twitter wordt uw 

logo / bedrijfsnaam vermeld. 

 

U levert ons uw logo / bedrijfsnaam op een bord en/of digitaal. 
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Shirt sponsor Bullseye: 150 euro p.j. voor 3 jaar 

 

Logo op het shirt van minimaal 3 competitie teams en komend 

seizoen komt er waarschijnlijk een 4e team bij.  

- DVR The Black Crows ( 1ste divisie dbmn), 

- DVR Cafe Bar Gezellig 1 (3de divisie dbmn), 

- DVR Cafe Bar Gezellig p4 (1ste divisie ado). 

Het shirt zal ook gedragen worden op andere toernooien zoals 

Dutch Open, NDB, Hoss en vele anderen, 

Een leuk aandenken. 

BBQ op de slotavond van de ranking. 

Op de internetsite, facebook, instagram en twitter wordt uw 

logo / bedrijfsnaam vermeld. 

Sponsoring is voor minimaal 3 jaar a 150 euro per jaar of in 1 

keer 450 euro. 

U levert ons uw logo / bedrijfsnaam digitaal. 
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Sponsor Jeugd Lolly : 300 euro 

 

U naam of logo op elke beker van de jeugd toernooien. 

Naamgever van alle jeugdactiviteiten. 

Al dit sponsorgeld komt tengoede van de jeugd. 

Op de internetsite, facebook, instagram en twitter wordt uw 

logo / bedrijfsnaam vermeld. 

Sponsoring is voor maximaal 1 sponsor per jaar. 

BBQ op de slotavond van de ranking. 

U levert ons uw logo / bedrijfsnaam digitaal. 

 

 


