Sports, friends and family

Rugby? In Oudenaarde? In 1ste nationale dan nog?
Veel mensen kijken verbaasd op als ze het bestaan
van de Rhinos ontdekken.
Rugby trekt overal ter wereld steeds meer spelers en
fans aan. De combinatie van kracht, snelheid en
tactiek maakt van elke match een spektakelstuk.
Rugby ademt bovendien traditie. Tijdloze waarden
zoals respect, fairplay, door het vuur gaan voor je
kameraden, ... dat zijn ook de waarden van de Rhinos.
Bijna 20 jaar geleden begon deze club van nul, er was enkel het enthousiasme
van een handvol schoolmakkers. Vandaag tellen we bijna 300 leden en een
plezante, groeiende schare van zo’n 500 actieve supporters. En we (willen)
blijven groeien.
Maar niet ten koste van alles. De Rhinos willen graag gezien zijn in Oudenaarde
en omgekeerd, we willen ook ons steentje bijdragen. Als familieclub. Als
uithangbord voor onze sponsors. Als plek waar je kan klinken op de match en
op de vriendschap.
Wie rugby één keer heeft beleefd, is voor altijd verkocht. Pik een match of een
sfeervol evenement van de Rhinos mee. Je bent van harte welkom. Net als je
familie en vrienden.
Bruno Cruyt,
De voorzitter

Rhinos Rugby: missie en visie
Sinds de allereerste ‘aftrap’ in 2002 zijn de Rhinos als club blijven groeien. Een
belangrijk aspect hierin is de jeugdwerking en de verdere ontwikkeling van de
rugbyschool en -academie. Doordat de club van bij de oprichting hier veel belang
aan hechtte, zien we steeds meer spelers doorgroeien naar hogere
leeftijdscategorieën. Door blijvend in te zetten op initiaties wordt de instroom van
nieuwe spelers gestimuleerd. Een groei die te danken is aan de visie van de
oprichters en het bestuur van de club. Een visie die focust op:
Een sterk uitgewerkt professionaliserings- en ondersteuningsbeleid mét de nodige
omkadering.
De ambitie om motor te zijn voor rugby in Vlaanderen
Het clubhuis te zien als ontmoetingsplaats voor iédereen
Duurzaamheid in al zijn aspecten als belangrijke waarde: ecologisch,
economisch, sportief en sociaal
Een familieclub te zijn die inclusie de normaalste zaak van de wereld vindt
Steeds een uitnodigende en succesvolle vrijwilligerswerking voor ogen te hebben.
De club, het bestuur, de trainers, de spelers, de vrijwilligers, ... zowel op als naast het
veld dragen we de 5 basiswaarden van rugby hoog in het vaandel:
Respect – voor jezelf, elkaar, tegenstander, scheidsrechter, materiaal,
vrijwilligers
Discipline – op tijd komen, naar de training komen, je houden aan de
ploegafspraken
Fair-play – eerlijk spel volgens de regels van het rugbyspel
Passie – beleef je sport op en vooral ook naast het veld
Vriendschap – rugby is de ploegsport bij uitstek, steun je ploegmaten ten alle
tijden
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Word jij truitjessponsor
van de rugbyacademie?
Om de paar jaar voorzien we de rugbyacademie (U14 -U16 - U18) van nieuwe truitjes. Dit
betekent telkens een zoektocht naar sponsors. Nieuw dit jaar is de opstart van een
damesteam U15. Ook zij zullen hun eigen truitjes krijgen binnen de academie.
Wil je dat het logo van jouw bedrijf op de truitjes komt van al deze teams?
Er zijn verschillende formules waaruit je kan kiezen (foto op keerzijde):
sponsor voorzijde 1 & 2= 800 euro per jaar excl. BTW/ contract van 2 jaar
(totaal = 1600 euro excl. BTW)
sponsor achterzijde 1 & 2 = 400 euro per jaar excl. BTW/ contract van 2 jaar
(totaal = 800 euro excl. BTW)
mouwsponsor 1, 2, 3 & 4 = 200 euro per jaar excl. BTW/ contract van 2 jaar
(totaal = 400 euro excl. BTW)
Extra return:
Twee netwerkavonden in ons clubhuis tijdens een wedstrijd of een training.
Foto op sociale media van jou (ev. met banner/vlag van je bedrijf) en één van de ploegen
naar keuze.
Regelmatig wedstrijdfoto's op Facebook (3400 volgers) en Instagram (800 volgers) met
specifieke vermelding van de sponsors.
Vanaf 1500 euro sponsoring gratis éénmalig gebruik van het clubhuis voor jouw
evenement. Wij zorgen voor de accommodatie en voor het personeel, jullie betalen de
drank en de catering.
Interesse?
Neem contact op met de sponsorverantwoordelijke
Tim Van Cauwenberghe - tim.vancauwenberghe@rugby-oudenaarde.be
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Word jij truitjessponsor
van de derde herenploeg?
De Rusties zijn het nieuwste team bij de heren, maar niet per se het jongste. Zij spelen in
de Vlaamse regionale divisies rugby op beginnersniveau en zijn een uitdagende mix van
nieuwe starters en ervaren rotten. Ze houden van rugby én van winnen zowel tijdens als
na de wedstrijd. De sfeer en het laagdrempelig karakter maakt dit team ideaal om als
nieuweling te starten of om je ambities wat langer te laten rijpen.
Wil je dat het logo van jouw bedrijf op hun truitjes komt en dit minstens 2 jaar na elkaar?
Er zijn verschillende formules waaruit je kan kiezen (foto op keerzijde):
sponsor voorzijde = 1000 euro per jaar excl. BTW/ contract van 2 jaar
(totaal = 2000 euro excl. BTW)
sponsor achterzijde = 500 euro per jaar excl. BTW/ contract van 2 jaar
(totaal = 1000 euro excl. BTW)
mouwsponsor 1, 2, 3 & 4 = 250 euro per jaar excl. BTW/ contract van 2 jaar
(totaal = 500 euro excl. BTW)
Extra return:
Twee netwerkavonden in ons clubhuis tijdens een wedstrijd of een training.
Foto op sociale media van jou (ev. met banner/vlag van je bedrijf) en de ploeg.
Regelmatig wedstrijdfoto's op Facebook (3400 volgers) en Instagram (800 volgers) met
specifieke vermelding van de sponsors.
Vanaf 1500 euro sponsoring gratis éénmalig gebruik van het clubhuis voor jouw
evenement. Wij zorgen voor de accommodatie en voor het personeel, jullie betalen de
drank en de catering.
Interesse?
Neem contact op met de sponsorverantwoordelijke
Tim Van Cauwenberghe - tim.vancauwenberghe@rugby-oudenaarde.be

Word jij truitjessponsor onze herenploeg,
de Black en de White Rhinos?
De Blacks zijn het vlaggenschip van de club. Zij spelen op het Belgische eliteniveau in
eerste nationale en brengen spectaculair amateurrugby. Zo spelen ze 18 wedstrijden op
het hoogste niveau, bekerwedstrijden, internationale oefenwedstrijden, etc. De Whites zijn
onlosmakelijk verbonden met de Blacks. Zij spelen in de reserve divise van eerste
nationale tegen hun evenknie.
Wil je dat het logo van jouw bedrijf op hun truitjes komt en dit minstens 2 jaar na elkaar?
Er zijn verschillende formules waaruit je kan kiezen:
1 hoofdsponsor op buik: 7500 euro/ jaar voor 2 jaar lang
1 hoofdsponsor op rug: 5000 euro/ jaar voor 2 jaar lang
4 sponsors op mouw: 1000 euro/ jaar voor 2 jaar lang
2 kits sponsor broekjes : 1500 euro/jaar voor 2 jaar lang
2 kits sponsor opwarmshirt : 1500 euro/jaar voor 2 jaar lang
Extra return:
Twee netwerkavonden in ons clubhuis tijdens een wedstrijd of een training.
Foto op sociale media van jou (ev. met banner/vlag van je bedrijf) en de ploeg.
Regelmatig wedstrijdfoto's op Facebook (3500 volgers) en Instagram (1000 volgers) met
specifieke vermelding van de sponsors.
Vanaf 2500 euro sponsoring op jaarbasis gratis éénmalig gebruik van het clubhuis voor
jouw evenement. Wij zorgen voor de accommodatie en voor het personeel, jullie betalen
de drank en de catering. Voor de hoofdsponsors is dit 2 keer per seizoen.
Interesse?
Neem contact op met de sponsorverantwoordelijke
Tim Van Cauwenberghe - tim.vancauwenberghe@rugby-oudenaarde.be

Word jij truitjessponsor
van de damesploeg - De Pink Rhinos?
Wie denkt aan Rhinos Rugby Oudenaarde, denkt aan damesrugby en dus aan vrouwen met
pit! De Pinks zijn een vaste waarde bij de top van tweede nationale. Een combinatie van
jong talent en meer ervaren speelsters maakt dat zij het goed blijven doen in deze divisie.
Toch ambiëren zij een vaste stek bij de elite van het Belgisch damesrugby. Dat steken zij
niet onder stoelen of banken!
Wil je dat het logo van jouw bedrijf op hun truitjes komt en dit minstens 2 jaar na elkaar?
Er zijn verschillende formules waaruit je kan kiezen:
1 hoofdsponsor op buik: 2500 euro/ jaar voor 2 jaar lang
1 hoofdsponsor op rug: 1500 euro/ jaar voor 2 jaar lang
4 sponsors op mouw: 500 euro/ jaar voor 2 jaar lang
2 kits sponsor broekjes: 750 euro/jaar voor 2 jaar lang
2 kits sponsor opwarmshirt: 750 euro/jaar voor 2 jaar lang
Extra return:

Twee netwerkavonden in ons clubhuis tijdens een wedstrijd of een training.
Foto op sociale media van jou (ev. met banner/vlag van je bedrijf) en de ploeg.
Regelmatig wedstrijdfoto's op Facebook (3400 volgers) en Instagram (800 volgers) met
specifieke vermelding van de sponsors.
Vanaf 2500 euro sponsoring gratis éénmalig gebruik van het clubhuis voor jouw
evenement. Wij zorgen voor de accommodatie en voor het personeel, jullie betalen de
drank en de catering.
Interesse?
Neem contact op met de sponsorverantwoordelijke
Tim Van Cauwenberghe - tim.vancauwenberghe@rugby-oudenaarde.be

Word jij veldbordsponsor
van Rhinos Rugby Oudenaarde?
Sinds september 2019 beschikken we over onze eigen velden en clubhuis aan de Scheldekant. Wil
je dat het logo van jouw bedrijf zichtbaar in beeld komt langs 1 van de velden en dit minstens 2 jaar na
elkaar?
Er zijn verschillende formules waaruit je kan kiezen (foto op keerzijde):

HOOFDVELD
- veldbordsponsor kant school = 750 euro per jaar excl. BTW/ contract van 2 jaar
(totaal = 1500 euro excl. BTW)
- veldbordsponsor achter de palen = 400 euro per jaar excl. BTW/ contract van 2 jaar
(totaal = 800 euro excl. BTW)
ZIJVELD
- veldbordsponsor kant Liefmans = 400 euro per jaar excl. BTW/ contract van 2 jaar
(totaal = 800 euro excl. BTW)
- veldbordsponsor achter de palen = 250 euro per jaar excl. BTW/ contract van 2 jaar
(totaal = 500 euro excl. BTW)
- Aankleding paalbeschermers = 1000 euro per jaar excl. BTW/ contract van 2 jaar
(totaal = 2000 euro excl. BTW)
Extra return:
Twee netwerkavonden in ons clubhuis tijdens een wedstrijd of een training.
Je reclame het hele jaar door zichtbaar op het veld zowel tijdens wedstrijden, evenementen als
erbuiten.
Vanaf 1500 euro sponsoring gratis éénmalig gebruik van het clubhuis voor jouw evenement. Wij
zorgen voor de plek en voor het personeel, jullie betalen de drank en de catering.
Interesse?
Neem contact op met de sponsorverantwoordelijke
Tim Van Cauwenberghe - tim.vancauwenberghe@rugby-oudenaarde.be

ANIMAL BY NATURE
RHINO BY CHOICE

