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Wij geloven in het belang en de kracht van 

verenigingen en stichtingen en zien hen als het 

cement van onze samenleving. Verenigingen en 

stichtingen verbinden mensen door alle lagen 

en leeftijden met elkaar. Als grootste lokale 

sponsor is de Rabobank verbonden met een 

groot aantal van deze verenigingen. Ook zijn er 

vele duizenden vrijwilligers uit de Rabobank-

organisatie nu al actief betrokken bij het reilen 

en zeilen van de verenigingen en stichtingen.

Verenigingen kampen echter met een terug-

lopend aantal vrijwilligers, leden, financiële bij-

drages, veranderend consumptiegedrag en een 

sterke wens van de samenleving voor een meer 

maatschappelijke rol voor de vereniging. Dit 

vraagt om een nieuwe aanpak van de Rabobank. 

Hoe? Verenigingen en stichtingen aan de hand 

van hun eigen ambities weer zelfredzaam maken.

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen, sociale ontmoetingsplaatsen waar  

mensen samen sporten, met elkaar zingen, muziek maken of een goed doel ondersteunen.  

Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land. Ook leiden ze talenten op die  

zonder de vereniging of stichting nooit zover zouden komen. 



 Door verenigingen en stichtingen nadrukkelij-

ker en structureel te ondersteunen met kennis, 

mensen en communicatiekracht maken wij het 

verschil. In samenwerking met de koepels, bon-

den en kenniscentra uit sport én cultuur geeft 

de Rabobank sponsoring meer impact en maat-

schappelijke relevantie. Samen bouwen we aan 

een sterkere en zelfredzame samenleving.

Inmiddels onderschrijven veel lokale Rabo-

banken deze aanpak. Ze zijn vol enthousiasme 

gestart met de nieuwe invulling van sponsoring. 

En naast deze zogenoemde verenigingsonder

steuning zijn wij ook partner van de top van de 

Nederlandse sport en cultuur. Deze partnerships 

en bijbehorende iconen kunnen lokaal worden 

ingezet voor clinics, oefeninterlands, lezingen 

en masterclasses. Ook hierover lees je alles 

in dit boekje. Ik hoop jullie warm te maken 

voor zowel de verenigingsondersteuning als 

de mogelijkheden voor de inzet van topsport 

en topcultuur. Laten we hierover met elkaar in 

gesprek gaan, kennis delen en inspireren. Veel 

leesplezier!

Tom van Kuyk

Sponsorstrateeg Rabobank
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Centraal binnen sponsoring staan de komende 

vier jaar alle verenigingen, stichtingen en clubs 

die ons land rijk is. Met onze sponsorships is de 

Rabobank al sinds jaar en dag verbonden aan 

het Nederlandse verenigingsleven. Die vereni-

gingen staan in het teken van verbinding en 

verbroedering, wat goed is voor een sterke sa-

menleving en tolerantie tussen mensen. En daar 

zit de logische verbinding met onze bank. Wij 

kennen de uitdagingen van sport- en cultuur-

verenigingen. Hulp en kennis zijn gewenst.  

Wij gaan met het verenigingsprogramma ver-

enigingen één-op-één begeleiden om ze weer 

zelfredzaam én toekomstbestendig te maken. 

Dat doen we met financiële ondersteuning, 

onze kennis en ons netwerk. De rol die wij als 

bank voor onze samenleving willen pakken, 

komt zo perfect tot zijn recht.

De Rabobank is een bank met een grote maatschappelijke bijdrage voor Nederland en de rest 

van de wereld. Daar mogen we best trots op zijn. Daarbij willen we als coöperatie relevant zijn 

voor de samenleving door bij te dragen aan het welzijn van Nederlanders. Dat doen we al op 

veel verschillende fronten. 

SPONSORING 2017 – 2020
EEN NIEUWE WEG
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Het sterke van de verenigingsaanpak is dat  

we een enorm groot deel van de Nederlanders 

bereiken. Je klanten in de bankhal, maar ook 

de collega’s om je heen én jijzelf. Is het geen 

mooi streven om te bereiken dat we allemaal 

ambassadeurs van het verenigingsprogramma 

worden? 

  Je leest alles over het verenigings

programma en de processtappen  

in het traject op het RaboWeb M&C – 

Communicatie  Sponsoring
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“ONZE ERVARING MET VERENIGINGSONDERSTEUNING IN 
EEN NOTENDOP: BETROKKEN, DICHTBIJ, PROFESSIONEEL 
EN GESCHIKT VOOR WELWILLENDE VERENIGINGEN”
- KONINKLIJKE ENSCHEDESE BURGERHARMONIE (KEBH) -



Maar ook de Koninklijke Nederlandse Hockey 

Bond (KNHB), het kenniscentrum amateurkunst 

LKCA, MOJO en Kunstbende zijn (nieuwe) 

partners voor ons. Deze partnerships maken 

ons Partner in Sport voor TeamNL (inclusief de 

nationale hockeyteams) en Partner in Cultuur 

voor Kunstbende en Lowlands, het grootste 

muziek- en cultuurspektakel van Nederland. 

Kortom: zonder breedte geen top en andersom. 

Samen met deze partijen leveren we vereni-

gingen inhoudelijke kennis en menskracht om 

met ambities aan de slag te gaan. 

Het sterker maken van het verenigingsleven kan 

enkel slagen als verenigingen gemotiveerd zijn 

om méér te doen. Verenigingen die mee willen 

doen met het traject, worden vooraf geselec-

teerd op basis van hun eigen ambities. Lokale 

banken roepen hen op die ambities kenbaar te 

maken. Na zorgvuldige beoordeling worden de 

Professionele partners binnen sport en cultuur ondersteunen ons de komende vier jaar in de 

nieuwe aanpak. Sportkoepel NOC*NSF is met hun procesbegeleiders de spin in het web van ons 

verenigingsprogramma, voor zowel sport- als cultuurverenigingen die aan de slag gaan. 

PARTNERSHIPS
PROFESSIONELE PARTNERS 
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verenigingen geselecteerd die kunnen deel-

nemen aan het traject. 

Binnen een traject wordt een procesbegelei-

der aangesteld die het geheel coördineert en 

faciliteert. Na de selectie volgt een bestuurlijke 

intake met het bestuur, trainers, leden en ouders 

van leden, begeleid door de procesbegeleider. 

Daarna wordt het plan voor de ondersteuning 

samengesteld en gaat de vereniging samen 

met de procesbegeleider aan de slag.

Naast de intensieve inhoudelijke begeleiding 

mag een vereniging rekenen op een geldelijke 

sponsorbijdrage. De verenigingen die in aan-

merking komen voor dit traject kunnen zowel 

bestaande relaties zijn als nieuwe verenigin-

gen en stichtingen. Centraal worden er geen 

specifieke sporten of culturele instellingen 

ondersteund. De keuzes voor verenigingen en 

stichtingen binnen sport en cultuur zijn vrij in te 

vullen door lokale Rabobanken.
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Met een open club bedoelen we een sport- 

of cultuurvereniging die zich openstelt voor 

anderen. Deze vereniging gebruikt de kracht van 

sport en cultuur om bestaande en potentiële 

leden langdurig aan zich te binden. Dat kunnen 

schoolkinderen zijn, maar ook ouders van die 

kinderen, buurtbewoners, senioren, langdurig 

werklozen of mensen met overgewicht. De open 

club zet hiervoor niet alleen haar activiteiten in, 

maar ook haar accommodatie, begeleiders en 

andere vrijwilligers die bij de vereniging betrok-

ken zijn. Door verenigingen hierbij te onder-

steunen is een lokale bank echt maatschappelijk 

relevant en heeft sponsoring lokale impact.

Binnen het programma dat geboden wordt aan 

lokale banken en daarmee verenigingen, kun je 

denken aan ondersteuning met kennis en kunde 

en hulp bij thema’s als’ hoe bind en behoud 

ik meer vrijwilligers?’, ‘hoe kan ik beter samen-

werken met de andere verenigingen in mijn 

wijk?’, ‘verduurzamen, hoe doe ik dat?’ en  

VERENIGINGSONDERSTEUNING
VANUIT DE RABOBANK
“Met Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank investeert de Rabobank echt in de zelfred-

zaamheid van lokale sport- en cultuurverenigingen. Iets dat perfect aansluit bij de doelstelling van 

NOC*NSF: elke club vitaal en in iedere buurt een open club. 
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‘hoe kom ik tot een goed sponsorplan?’ Een 

proces begeleider zorgt hierbij in samenspraak 

met de betrokken sportbond of cultuurorganisa-

tie voor de juiste expertise en ondersteuning om 

de vereniging zo echt een stap verder te helpen. 

 

Op dit moment gaan er al 57 lokale banken 

aan de slag met verenigingsondersteuning. De 

animo onder de lokale banken is nog groter dan 

verwacht en daarom verwachten we volgend 

jaar al zo’n 250 verenigingen te ondersteunen!”

Maarten van Yperen

NOC*NSF Manager Verenigingsonder

steuning vanuit de Rabobank
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MIJN ERVARINGEN ALS 
PROCESBEGELEIDER

“Rabobank Verenigingsondersteuning is een prachtige manier voor de lokale Rabobank om de 

coöperatieve wortels te versterken. Verenigingen dragen bij aan een sterke en vitale samenleving 

en zijn daarmee van onschatbare waarde voor de lokale gemeenschap. Iedere week komen er 

duizenden klanten van de bank samen om sporten, muziek of amateurkunst te maken. En in een 

gesprek met verenigingen leer je de vraagstukken van een dorp of buurt pas echt goed kennen. 

Maar het is bekend dat verenigingen het moeilijk hebben. Zij kunnen een steuntje in de rug vanuit 

de Rabobank goed gebruiken om hun ambities te realiseren. Júíst door verenigingen te helpen om 

zichzelf te helpen. Dan worden verenigingen op duurzame wijze versterkt.

De vragen die wij als procesbegeleiders in dit traject krijgen, lopen uiteen; van het meedenken over 

de organisatiestructuur tot een constructieve uitwerking van maatschappelijke projecten in de buurt. 

Van het meer doen met meer vrijwilligers tot het samenwerken met andere verenigingen. 
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Partner Nederlandse Sport

De kern is dat we echt samen met de vereniging aan de slag gaan. De Rabobank, NOC*NSF, LKCA, 

Kunstbende en de verenigingen. Door aan te sluiten bij de vraag en motivatie van de vereniging 

(pitch). En het koppelen van een procesbegeleider aan de vereniging, met op maat kennis en kun-

de waar een vereniging meteen iets aan heeft. Door het grote, zakelijke netwerk van de Rabobank 

in te zetten. Bijvoorbeeld door een cultuurhuis van amateurkunst in Zwolle in contact te brengen 

met poppodium Hedon in Zwolle. 

Samen helpen we verenigingen om hun eigen functie te versterken en hun eigen rol te pakken in 

de lokale gemeenschap. Samen met hen maken we de verhalen die het coöperatieve verhaal van 

de Rabobank anno 2018 onderschrijven.

Theo Hermsen

Procesbegeleider Rabobank Verenigingsondersteuning
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FEITEN & CIJFERS

32 Deelnemende banken

25 Banken in de pijplijn

31 Gehouden Open Club Sessies

7,8 Gemiddeld rapportcijfer Open 
Club Sessies

2 Geplande Open Club Sessies 
in het najaar

475 Verenigingen op Open Club 
Sessies

87 Verenigingen die deelnemen 
aan maatwerktraject

12 Gestarte maatwerktrajecten  
bij banken



DEZE BANKEN ZIJN GESTART

• Alblasserwaard Vijfheerenlanden • Noordenveld West Groningen

• Amersfoort Eemland • Noordoostpolder-Urk

• Bollenstreek • Oost Betuwe

• Den Haag • Salland

• Emmen-Coevorden • Rijk van Nijmegen

• Enschede-Haaksbergen • Rotterdam

• Flevoland • Schiphol

• Gouwestreek • ‘s-Hertogenbosch en Omstreken

• Het Groene Woud Zuid • Stad en Midden Groningen

• Haarlem e.o. • Tilburg en Omstreken

• Hart van Brabant • Uden Veghel

• Leiden/Katwijk • Utrecht

• Maas & Waal • Waterland

• Noord- en Oost-Achterhoek • West Friesland

• Noord Groningen • Zaanstreek
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LKCA
AAN HET WOORD

Het landelijk opererende kennisplatform voor 

cultuur LKCA draagt ook haar steentje bij in het 

leveren kennis en kunde aan het Nederlandse 

verenigingsleven

“Het koor, de toneelvereniging, de dansgroep, 

de harmonie, de hiphopcrew, de fotoclub, het 

spoken word-netwerk of de schilderclub brengt 

mensen bij elkaar en biedt een plezierige, leer-

zame en zinvolle vrijetijdsbesteding. Van de  

Nederlandse bevolking doet 40% iets kunst-

zinnigs of creatiefs in de vrije tijd, dat zijn zo’n 

6,4 miljoen mensen. Een kwart van deze beoefe-

naars doet dat in verenigingsverband. Verenigin-

gen en stichtingen zijn in deze dynamische tijd 

aan het nadenken over hun toekomst. Hoe kun-

nen zij aantrekkelijk en relevant blijven voor vele 

mensen? Wat is hun kracht nu en hoe zouden zij 

Binnen sponsoring is sport voor collega’s en klanten al sinds jaar en dag een logische link. Maar 

de Rabobank heeft ook een belangrijk aandeel in de cultuursector in Nederland. En we focussen 

binnen het verenigingsprogramma niet alleen op sport-, maar juist ook op cultuurverenigingen. 
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Op de foto: projectmedewerker Karlijn Vriend; projectleider Matthijs 
Beerepoot; projectleider Sport en Cultuur Claudia Marinelli

zich moeten ontwikkelen om een verbindende 

rol te blijven vervullen? Bij dit soort vraagstuk-

ken kunnen zij ondersteuning gebruiken. Het 

verenigingsprogramma van de Rabobank bíédt 

dat. Het LKCA werkt – mét provinciale en lokale 

culturele partijen – samen met lokale Raboban-

ken en NOC*NSF om culturele organisaties te 

koppelen aan dit programma. Het is bekend dat 

juist actieve cultuurbeoefenaars relatief vaak 

vrijwilligerswerk verrichten. Een krachtige motor 

voor de lokale gemeenschap!
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PARTNERSHIP
KUNSTBENDE
Verenigingen in sport en cultuur vormen een 

broedplaats voor talent. Naast het verenigings-

programma is talentontwikkeling een rode 

draad die door de sponsoraanpak loopt. Het 

talententraject Kunstbende is dan ook een 

aangewezen partner voor de Rabobank. We 

zijn onze samenwerking met Kunstbende 

aangegaan, omdat we ons één-op-één kunnen 

vinden in de doelstellingen van Kunstbende. 

Samen willen we jeugdig creatief talent helpen 

van de zolderkamer naar het podium. Dat doen 

we door samen events, masterclasses, coaching 

en wedstrijden te organiseren waar talenten 

komen bovendrijven. Win je als talent een lokale 

wedstrijd, dan ga je door naar de lande lijke 

finale in Amsterdam. Weet je ook die te winnen, 

dan sta je op Lowlands.

Als je de link maakt met onze strategie, dan past 

dit allemaal in onze missie om het welzijn in  

Nederland te verbeteren en onze ambitie om 

op lokaal niveau het verschil te maken. Samen 

met Kunstbende streven we die vitale leefom-

geving na, waar jongeren kansen krijgen om 

zich creatief te ontplooien. Als we dat voor 

elkaar krijgen, wordt de wereld net weer een 

stukje beter.
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‘IK HEB HELE MOOIE MOMENTEN MET DE MEEST 
TALENTVOLLE ARTIESTEN MOGEN ERVAREN. 

SAMEN HEBBEN WE EEN ONVERGETELIJKE 
TIJD GEHAD. DAAR BEN IK KUNSTBENDE EN DE 
RABOBANK ERG DANKBAAR VOOR. IK GA DEZE 
ERVARING NOOIT VERGETEN!’ 

- SRENE – WINNAAR DJ KUNSTBENDE 2017 OVER ZIJN OPTREDEN 
IN DE WHAT’S HAPPENING-AREA VAN KUNSTBENDE EN DE 
RABOBANK OP LOWLANDS -
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De quote van SRENE onderstreept waarom het zo 

belangrijk is om in talent op jonge leeftijd te in-

vesteren. Jongeren in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar 

staan aan de vooravond van grote keuzes; welke 

opleiding ga ik doen, ga ik wel/niet verder in de 

kunsten, hoe kan ik mij ondernemend opstellen 

en mijzelf als artiest ontwikkelen? Jong eren van 

nu zijn gedreven en onder nemend, maar heb-

ben op deze jonge leeftijd soms een zetje in de 

rug nodig. Kunstbende en de Rabobank hebben 

elkaar gevonden en zien een gezamenlijk belang 

om jongeren in Nederland van die zolderkamer te 

trekken en een uniek podium te bieden. 

Kunstbende is een lokaal, regionaal en landelijk 

talentontwikkelingstraject voor jong creatief  

talent. Het traject bestaat uit workshops, voor-

rondes, een finale en een coachingstraject. Het 

partnership met de Rabobank zet in op groei, 

naamsbekendheid en versterking van het traject 

voor jong talent. Kunstbende ziet een mooie kans 

om samen met lokale Rabobanken en  

Rabobank Nederland de kansen te vergroten voor 

jong talent in Nederland, ze te inspireren en een 

mooi podium te bieden. Met als ultieme mains-

tage: de What’s Happening Area op Lowlands. 

Marjolein Rietveld

Directeur Kunstbende
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NOTITIES
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 “Fijn dat NOC*NSF en Rabobank actief 

een rol willen spelen in het begeleiden en 

ondersteunen van lokale clubs. Soms kan 

een specifieke bijdrage net dat steuntje in 

de rug geven om de ambities te verwezen-

lijken en om knelpunten op te lossen”. 

Rabobank Utrecht 
“We hopen dat we met het traject een 

doorbraak bereiken in een aantal lang-

lopende discussies binnen onze vereniging. 

Denk bijvoorbeeld aan aanscherpingen van 

ons vrijwilligersbeleid en het aanbieden van 

activiteiten aan niet-leden. Hete hangijzers 

waar we zelf niet goed uitkomen.”

Vughtse Sportclub Prins Hendrik

“Er wordt goed gekeken naar de  

behoefte die er bij de clubs leeft. We hopen 

dat de clubs na 2 jaar (financieel) sterker zijn.  

Daarnaast verwachten we met deelname 

aan het programma dat de Rabobank  

gezien wordt als een partij die meer doet 

dan alleen geld geven en echt in staat is  

om clubs vooruit te helpen.”

Rabobank ZuidHolland Midden

 “Mooi compact programma.  

Helder dat de Rabobank het idee 

van ‘open verenigingen’ heeft 

omarmt. En helder wat de Rabobank 

wil met haar nieuwe sponsorbeleid.”

Rabobank Zaanstreek

ERVARINGEN
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“Onze eerste indruk is erg positief. 

Het is erg leuk dat de Rabobank echt wil 

weten waar we als vereniging voor staan. 

Hierdoor kan er binnen de samenwerking 

meer bereikt worden. Het contact is erg helder 

en er wordt snel gereageerd als we vragen 

hebben. We hebben echt het idee een partner 

gevonden te hebben.”

Delftse Studenten Roeivereniging  

ProteusEretes

“De verenigingsondersteuning verloopt 

goed, mede door de samenwerking met de 

procesbegeleider vanuit NOC*NSF. Fijn dat 

hij gemeenten, sport- en cultuurinstanties 

voor ons benadert. Sport is makkelijker in 

kaart te brengen dan cultuur. Cultuur  

blijft nog wat onderbelicht.”

Rabobank Amersfoort Eemland

“Wij staan voor de uitdaging om  

uit de activiteiten die wij organiseren meer 

opbrengsten te genereren. Een sterk punt 

van de verenigingsondersteuning is de 

professionele hulp die je op korte termijn 

krijgt met als resultaat bestendigheid naar de 

toekomst. Kort samengevat ervaren wij het 

geheel als dichtbij, professioneel en geschikt 

voor welwillende verenigingen.”

Koninklijke Enschedese 

Burgerharmonie
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CLINICS MET IDOLEN UIT 
CULTUUR EN SPORT

Binnen de partnerships met Kunstbende en NOC*NSF zijn er diverse mogelijkheden om idolen 

uit sport en cultuur in te zetten voor oefenwedstrijden, optredens en clinics. Dit zijn stuk voor stuk 

maatwerkoplossingen. Je kunt hiervoor rechtstreeks terecht bij Tom van Kuyk. Onderstaand de 

mogelijkheden in het kort.

TeamNL clinics

26 Nederlandse sportbonden bundelen hun krachten in TeamNL. TeamNL bestaat uit de beste 

sporters die Nederland vertegenwoordigen op EK’s, WK’s en Olympische en Paralympische Spelen. 

Dit maakt TeamNL het vlaggenschip van de Nederlandse topsport en sportkoepel NOC*NSF. Voor 

vrijwel alle Olympische sporten kunnen clinics georganiseerd worden, op locatie of bij sportcen-

trum Papendal. Bekijk voor het aanbod de bijlagen ‘TeamNL Sportclinics Rabobank’ en ‘Aanvraag-

formulier TeamNL Rabobank clinics’ op het RaboWeb M&C.
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Kunstbende clinics

Met meer dan 25 jaar ervaring, expertise en een netwerk op het gebied van cultuurparticipatie en 

talentontwikkeling is Kunstbende een unieke speler in Nederland. Kunstbende biedt in acht disci-

plines (dans, dj, expo, fashion, film, muziek, taal en theater) clinics voor lokale Rabobanken aan. Een 

clinic is een interactieve workshop van +/- 3 uur in één van bovenstaande disciplines. De clinics 

worden gegeven door professionals uit het desbetreffende vakgebied en kunnen bijvoorbeeld 

worden ingezet als relatiegeschenk of gift aan een lokale (culturele) instelling. Voor meer informatie 

over de clinics kun je contact opnemen met Marloes Bakema: marloes.bakema@kunstbende.nl. 

Gastspreker

Ook is er een mogelijkheid om (oud) topsporters van TeamNL of (oud) deelnemers van Kunstbende 

in te zetten voor het spreken op bijeenkomsten bij de bank (voor klanten) of bij de lokale vereniging.

  Je vindt het volledige aan

bod en contactformulieren 

op het RaboWeb – Vakge

bied M&C – Communicatie 

– Sponsoring 
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Jongeren kunnen in elke regio terecht voor muziekles, dansles of een jeugdtheaterschool. Echter heb-

ben deze verenigingen het in deze tijd niet makkelijk. Rabobank ziet samen met Kunstbende kans om 

van onderaf te investeren in jong talent. Begin 2018 start er een nieuw Kunstbende-jaar. Het traject is 

simpel: een jongere kan vrijwillig deelnemen aan een workshop en daarna meedoen aan een voor-

ronde in de buurt. Winnaars van de voorrondes stromen door naar de landelijke finale op 30 juni.

Kunstbende heeft een sterke ambitie om te groeien en te kiezen voor meer spreiding in de regio.  

Op die manier valt een logische brug te slaan met lokale Rabobanken. We streven naar goede samen-

werkingen voor workshoplocaties (lokale theater- muziek- en dansscholen). Per regio kan geïnves-

teerd worden in het versterken van het reguliere aanbod buitenschools, of het vergroten van het 

aanbod. Voor onze lokale netwerken betekent dit dat we in contact komen met een jonge doelgroep, 

en wel op een frisse en ongedwongen manier. Met de inzet van lokale netwerken en kanalen kunnen 

we een zo groot mogelijke groep jongeren bereiken. Onze samenwerking met Kunstbende geeft ons 

als bank daarmee de kans om ons merk op een verrassende en aansprekende manier te laden.

KANSEN VERGROTEN VOOR
LOKAAL TALENT
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OVERZICHT 
KUNSTBENDE EVENTS

Voorronde Friesland Zondag 11 maart Cultuur Kwartier, Sneek

Voorronde Overijssel Zaterdag 24 maart Hedon, Zwolle

Voorronde Drenthe Zaterdag 24 maart n.n.t.b.

Voorronde Utrecht Zondag 25 maart Stadsschouwburg Utrecht

Voorronde Limburg Zondag 25 maart Schouwburg de Domijnen, Sittard

Voorronde Groningen Zondag 8 april Simplon, Groningen

Voorronde Flevoland Zondag 15 april Corrosia, Almerre

Voorronde Noord Brabant Zondag 15 april Mezz, Breda

Voorronde Noord Holland Zondag 15 april Podium Victorie, Alkmaar

Voorronde Zeeland Zondag 22 april Theater de Mythe, Goes

Voorronde Gelderland Zondag 22 april Doornroosje, Nijmegen

Voorronde Zuid Holland Zondag 22 april Maaspodium, Rotterdam

Finale Kunstbende 2018 Zaterdag 30 juni Westergasfabriek, Amsterdam
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Het aanbieden van hospitality is en blijft een belangrijke invulling van sponsoring. De mogelijk-

heid om klanten uit te nodigen voor activiteiten in het kader relatiebeheer is er dus nog steeds. 

Vanuit Rabobank Nederland wordt de inkoop en activiteitenkalender gecoördineerd. 

Een greep uit het aanbod voor kalenderjaar 2018:

Juni:  Vip hospitality op de Champions Trophy herenhockey in Breda

Juni: Vip experience Pinkpop 2018 in Landgraaf

Juli:  EK beachvolleybal in Rotterdam, Den Haag, Apeldoorn en Utrecht

Augustus:  Exclusieve backstage rondleidingen op Lowlands 2018 in Biddinghuizen

De volledige activiteitenkalender is te vinden op het RaboWeb.

HOSPITALITYAANBOD



MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over sponsoring kun je altijd terecht op het RaboWeb, onder Vakgebied  

M&C > Communicatie > Sponsoring.

  Rabobank.com/sponsoring

  Rabobank.nl/sponsoring

Contact

Het kan zijn dat je door het lezen van dit boekje nog vragen hebt. Of nog mooier; je wilt meteen 

aan de slag met het verenigingsprogramma! Neem dan gerust contact op met sponsorstrateeg 

Tom van Kuyk: tom.van.kuyk@rabobank.nl of +31 6 12 08 7077.
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SAMEN BOUWEN AAN EEN WELVAREND EN 
DUURZAAM VERENIGINGSLEVEN


