
 

 

Internationaal Paastoernooi Rotterdam Basketbal 
Sponsorverzoek 2018 

 

Beste relatie, 

Dit jaar organiseren wij bij Rotterdam Basketbal voor de 3e keer een uniek Internationaal 

paastoernooi voor Eredivisie teams en breedtesport teams. Deze wordt verdeeld over 3 dagen 

gehouden op 31 Maart en 1 + 2 April 2018 in de Alexanderhal te Rotterdam. Onze vrijwilligers staan 

te popelen om er voor de jeugd en Rotterdam een geweldige beleving van te maken, maar wij 

hebben nog financiële steun nodig. Daarom dit verzoek aan u als relatie om – in ruil voor publiciteit – 

met een donatie dit initiatief een warm hart toe te dragen.  

Rotterdam Basketbal is een vereniging waar op alle niveaus basketbal wordt gespeeld. In de 

eredivisie zowel in de door ons team van Forward Lease Rotterdam Heren 1 als elke 

leeftijdscategorie 8 tot 24 jaar. Daarnaast op landelijk en regionaal niveau door alle overige teams. 

Op de zaterdag 31 maart en zondag 1 April (van 9.00 – 19.00 uur) zal het toernooi door diverse 

leeftijdscategorieën worden gespeeld met teams uit binnen- en buitenland. 

Op maandag 2 April zal er een coach clinic dag gegeven worden door Gadi Kedar. Ook zal het team 

Hapoel  Harai uit Jerusalem 2 wedstrijden spelen tegen  het Regionaal Talentencentrum  Rotterdam 

en U16 team van Rotterdam Basketbal. Deze dag is vanaf 9.30 – 14.30 in de Alexanderhal en zal 

bezocht worden door diverse coaches uit Nederland en veel belangstellenden vanuit de basketbal 

wereld. 

 

Uw naam onder de aandacht?  

Naast de vele begeleiders en bezoekers verwachten wij ongeveer 260 deelnemers in de leeftijd van 

10 tot 22 jaar. Natuurlijk verwachten ook de nodige aandacht vanuit de regionale pers. 

Wij hebben een aantal mooie sponsorpakketten samengesteld waar u uit kan kiezen. Zo helpt u om 

dit toernooi mogelijk te maken en tevens de nodige publiciteit en aandacht te genieten. 

 



 

Sponsorpakketten Brons Zilver Goud Diamant 

     

Uw naam in programmaboekje • • • • 
Uw naam op de website van 
Rotterdam Basketbal • • • • 

U krijgt een handdoek met de naam 
van IPT • • • • 

Uw naam op de flyers aan de muur in 
de sporthal tijdens het toernooi  • • • 

Eigen wedstrijdbal. Bij ieder begin van 
de wedstrijd zal uw naam worden 
genoemd 

  • • 

6 vrijkaartjes bij de thuiswedstrijd van 
Forward lease Rotterdam in het 
Topsportcentrum 

   • 

Uw naam op de banner van het IPT    • 
 150,- 350,- 750,- 1000,- 

 

Heeft u interesse en wilt ons steunen, laat het dan weten via info@rotterdambasketbal.nl. Ons 

Bankrekeningnummer is INGB 0002904652 t.n.v. Rotterdam Basketbal. 

Het kan zijn dat wij voor het drukwerk uw logo als digitaal bestand vragen. 

 

Vriendelijke groeten en bedankt namens de jeugd en vrijwilligers van Rotterdam Basketbal, 

Linda de Veld 
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