
WIE/WAT IS RC-ALICO 
 
RC-Alico is een bruisende, actieve en sportieve vereniging die zich bezighoudt met kunstrolschaatsen voor zowel meisjes 
als jongens. We zijn een groeiende vereniging welke momenteel zo’n 60 leden heeft die de rolschaatssport actief 
beoefenen. Rolschaatsen kan op individuele basis; het technische gedeelte waarin küren en figuren getraind worden, of 
kan in teamverband: het showrijden.  
 
De naam Alico staat voor ALtijd In COnditie. Onze vereniging is opgericht in 1961 in wijkgebouw de Vink, wat nu Sociaal 
Cultureel Centrum De Vink heet en is gevestigd aan de Hoevenbraaksestraat te Schijndel. In het verleden hebben wij 
diverse leden kunnen afvaardigen naar Nederlandse, Europese en Wereldkampioenschappen en zijn er op nationaal 
niveau titels behaald. 
 
Wij organiseren jaarlijks diverse evenementen en activiteiten waaronder onze jaarlijkse Eindejaarshow.  
Deze show wordt gehouden in De Zuideinderparkhal. Er worden clubkampioenschappen georganiseerd en testen 
afgenomen, zodat onze leden steeds een stapje verder komen met het kunstrolschaatsen.  

DE ROLSCHAATSSPORT 
  
Het kunstrolschaatsen is heel goed te vergelijken met kunstschaatsen 
op het ijs. Veel kunstschaatsers hebben vroeger aan 
kunstrolschaatsen gedaan of bedrijven die sport nog steeds. RC-Alico 
doet aan kunstrijden en showrijden. Onze rolschaatsclub is lid van de 
N.R.B. (Nederlandse Rolschaats Bond), met als zelfstandige discipline 
Kunstrolschaatsen. In Nederland zijn zo’n 750 mensen lid van een 
rolschaatsvereniging en daarmee is het in Nederland een kleine 
sport. Toch nemen er zo’n 25 landen deel aan de 
Wereldkampioenschappen. Het kunstrolschaatsen bevat meerdere 
disciplines,  vrijrijden, figuurrijden, paarrijden, (solo)dansen en 
showrijden.  

SPONSORING 
  
Naast de grote inzet van trainsters, bestuur, werkgroepen en vele andere vrijwilligers, die op technisch of 
organisatorisch gebied hun bijdrage leveren, is een financiële ondersteuning onmisbaar. Het geen er aan financiële 
bijdrage binnenkomt bij RC-Alico dient een waarborg te zijn voor de groei van presentaties, shows en het aantal leden.  
  
Reeds vele personen in het bedrijfsleven erkennen dat sport een onderdeel is geworden van de reclamestrategie en 
hoewel dat wellicht voor het ene bedrijf meer van toepassing is dan voor het andere, maken onze bedragen dat voor 
ieder bedrijf interessant en wist u dat het sponsorbedrag volledig aftrekbaar is van de inkomsten belasting. 
  
Wij danken u alvast voor uw interesse in onze vereniging en mocht u naar aanleiding van deze sponsorbrochure nog 
vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie (onderstaand mailadres). 
Uw e-mail zal zo snel mogelijk beantwoord worden. 
  
Namens de sponsorcommissie 
Paul van der velden en Wendy Botti, 
e-mail: sponsoring@rc-alico.nl 
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SPONSORPAKKETTEN (KUNNEN AANGEGAAN WORDEN VOOR 1, 3 OF 5 JAAR) 

 
 
Pakket 1. Sponsoring van middelen (Denk hierbij aan accessoires en/of materialen: stof, fournituren, make-up, drinken, 
hapjes, loterij prijzen, relatiegeschenken om uit te delen. Maar ook aan opslag van decor, lenen van decor/kleding etc.) 
- Bij sponsoring van middelen wordt in overleg besproken welke vergoeding hier tegenover kan staan.  

 
Pakket 2. Sponsoring € 100,00 per jaar 
- Uw bedrijfslogo op onze website en op Facebook 
- Uw bedrijfslogo in onze nieuwsbrief (wordt digitaal verstuurd naar alle leden), 4x per jaar 
- Vermelding in de programma folder van de Eindejaarshow 
- Bord/doek met uw bedrijfslogo wordt tijdens de Eindejaarshow van RC-Alico in de Zuideinderparkhal opgehangen. 
- 2 Vrijkaartjes voor de Eindejaarshow  
 
Pakket 3. Sponsoring € 250,00 per jaar 
- Idem als pakket 2 
- Bord/doek met uw bedrijfslogo wordt ook tijdens de ”thuis”wedstrijden opgehangen 
- 2 extra Vrijkaartjes voor de Eindejaarshow 
 
Pakket 4. Sponsoring € 500,00 per jaar 
- Idem pakket 3 
- Uw bedrijfslogo geborduurd op een embleem voor op de trainingspakken van onze leden.  

Deze worden tijdens wedstrijden, optredens en belangrijke evenementen gedragen.  
 
Pakket 5. Vriend van… 
- Een donatie van € 25,00 omdat u de club een warm hart toedraagt 
- Uw naam op onze website 
- Uw naam in onze nieuwsbrief (wordt digitaal verstuurd naar alle leden), 4x per jaar 
 
Pakket 6. Bedrijf Vriend van… (bedrijf) 
- Een donatie van € 50,00 omdat u de club een warm hart toedraagt 
- Uw naam of bedrijfsnaam op onze website en  link naar eigen website. 
- Uw naam in onze nieuwsbrief (wordt digitaal verstuurd naar alle leden), 4x per jaar 
- 1 Vrijkaartje voor de Eindejaarshow 
 
Pakket 7. Sponsoring maatwerk 
- Naast de bovengenoemde pakketten is elke vorm van sponsormaatwerk natuurlijk bespreekbaar. 


