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Rugby zit sinds een aantal jaren flink in de lift in Vlaanderen. Rugbyclub 
Leuven (RCL) heeft de voorbije seizoenen hard gewerkt om deel uit te 
maken van dit succesverhaal. Niet zonder resultaat zo blijkt, zowel bij 
heren, dames als jeugdploegen.

Filosofie

RCL is een ambitieuze club, die op termijn 

wilt uitgroeien tot de top van België. We zijn 

vertegenwoordigd in elke leeftijdscategorie, 

wat nog niet zo lang geleden verre 

toekomstmuziek leek. Door de continue 

inzet van geëngageerde vrijwilligers en 

een collectieve liefde voor de sport slagen 

we erin om ons plaatsje in de Leuvense 

sportgemeenschap te veroveren. 

Als sportclub dragen we de verantwoordelijk-

heid een platform te bieden om mensen 

aan het sporten en bewegen te krijgen. 

Daar bovenop willen we zorgen voor een 

fantastische sfeer en clubgebeuren waarmee 

betrokkenen zich kunnen identificeren, in 

uitleven en trots lid van kunnen zijn. Vanuit 

deze open en toegankelijke filosofie brengen  

 

we mensen samen en staan we open voor 

iedereen, ongeacht iemands mogelijkheden, 

afkomst, overtuiging of sociale achtergrond. 

Om dat te blijven bewerkstellingen moeten we 

in investeren in de groei van ons belangrijkste 

kapitaal, onze leden, en streven we ernaar om 

hun de beste mogelijkheden te kunnen bieden 

hun sport te beleven.

Waarden van rugby

Rugby en zijn waarden zijn een fantastisch 

middel om jonge spelers op te leiden en 

weerbaar te maken. Rugby draait daarom 

vooral rond 
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Rugby een veilige sport

De jongeren spelen in functie van hun leeftijd volgens aangepaste regels. Op die manier is 

rugby niet meer of minder gevaarlijk dan andere veldsporten. Respect, in het bijzonder voor de 

referee, is op en naast het rugbyveld een centraal begrip. Afhankelijk van elk individu, rekening 

houdend met de doelstellingen van de club, trachten we bij RCL te komen tot een maximale 

doorstroming van eigen jeugd naar de heren- en damesploegen.

Investeren in de toekomst

RCL is een sportvereniging met als doel de jongeren centraal te stellen in hun uitbouw tot 

volwaardige rugbyspelers. Bij RCL zijn jongeren vanaf 4 jaar welkom. Deze jongeren krijgen, 

door de trouwe inzet van een groep gemotiveerde vrijwilligers, de kans om zich levenslang 

maximaal te ontplooien. En uiteraard zijn dat telkens weer de schattigste tackles bij onze U6 :-)

Bestuursleden, trainers, refs, spelers, veteranen, ploegmanagement, ouders en vrijwilligers 

van de hele Leuvense rugbyfamilie, trachten samen onze  jeugd een optimale begeleiding te 

geven zowel op sportief, sociaal als pedagogisch vlak.



RCLUITHETSLIJK

Ambitie

Wij streven er tevens naar om te kunnen werken in een open en positieve sfeer met nadruk 

op het clubgebeuren. Samen winnen, samen verliezen, samen genieten en samen aangename 

dingen doen zijn belangrijke sleutelwoorden.

Via een vrijwilligersbeleid is het onze doelstelling om te komen tot een krachtige club, waar 

het fijn vertoeven is en waar elk lid, in gelijk welke functie (als speler, ouder, supporter, trainer, 

coördinator, bestuurslid, ...), zich thuis kan voelen.

Partnership

Ook naar sponsors en mecenassen bekijken 

we als club de zaken lichtjes vanuit een ander 

perspectief. We verwachten niet alleen uw 

gewaardeerde financiële of andere steun, we 

engageren ons ook als club om jullie waar 

mogelijk optimaal te betrekken bij de werking 

van onze club. 

Elke RCL partner is méér dan een sponsor. En 

dat merk je in vele kleine dingen. Onze huidige 

partners vertellen je daar graag meer over 

tijdens één van onze volgende events.

Op de volgende pagina’s kan je alvast een 

greep uit de mogelijkheden ontdekken.



Mogelijkheden

Elk partnership met Rugbyclub LEUVEN begint bij een goeie tas koffie. We gaan tenslotte een 

tijdlang op elkaar vertrouwen, en dus is het belangrijk om elkaar wat beter te leren kennen. We 

leggen je met plezier uit waarvoor RCL staat, en luisteren graag naar wat je zelf als mogelijke 

partner belangrijk vindt, zodat we op de juiste momenten tijdens onze samenwerking de beste 

beslissingen kunnen nemen ter versterking van jouw organisatie of bedrijf.

We geven je alvast een overzicht van de verschillende teams, zodat je al even kan laten bezinken 

welk team en hun entourage best kan aansluiten bij je eigen doelgroep.

U6

Rugbyschool voor 4 tot 5 

jarigen, waar we de ba-

sis van rugby aanleren. 

#schattigetackles.

U10

Bij 8 tot 9 jarigen ligt 

de focus meer op het 

samenspel. We tonen ons 

kunnen op tornooitjes.

U8

De 6 tot 7 jarigen krijgen 

al wat meer spelinzicht 

aangeleerd in dit deel van 

de rugbyschool.

U18 DAMES

Onze Dames spelen op 

het hoogste niveau, en 

staan ook op internation-

aal niveau hun mannetje.

HEREN

U12

Bij de U12 starten we met 

de pre-competitie, met 

aandacht voor tactiek en 

snelheid.

U16

Deze jongvolwassenen 

spelen op hoog niveau. 

Tactiek, spelinzicht en 

teamgeest.

U14

Hier start het échte rug-

bywerk. Officiële com-

petitie en gerichte trainin-

gen voor pack en line.

Bij de U18 leren ze niet al-

leen een das knopen, hier 

leggen we de verdere ba-

sis voor de 1ste ploeg.

Het herenteam kan je ter-

ugvinden in de Belgische 

2de klasse, én deels zelfs 

in het nationale team.



Formules

We voorzien 4 types van partnerships: Club partner, Team partner, Co-sponsor en Veldsponsor. 

Daarnaast zijn uiteraard nog tal van andere creatieve mogelijkheden die we graag dossier per 

dossier doorspreken.

Alle partnerships mogelijkheden die je hieronder kan terugvinden spreken telkens over een 

jaarovereenkomst, en worden voor minimaal 2 jaar onderschreven, gelet dat we telkens per 2  

jaar de truitjes vervangen.

CLUB PARTNER (max 1) 15.000 €/jaar

Voor onze titelsponsor gooien we alles in de strijd. Je mag je naam verbinden aan ons clubhuis, 

je logo komt op àlle shirts vooraan, je krijgt op beide rugbyvelden een reclamepaneel of -doek, 

en 3 keer per seizoen mag je de wedstrijdbal geven bij een jeugd-, heren- of damesmatch.

We nemen je bedrijf uiteraard ook mee op alle communicatie van de club (affiches, events, 

digital signage in het clubhuis, online communicatie op onze social media kanalen). Je logo 

wordt ook prominent op alle RCL lidkaarten geplaatst.

Als uitsmijter mag je ook gratis 2 keer per seizoen het clubhuis gebruiken voor jouw 

bedrijfsevent: product launches, personeelsfeest, vergaderingen, klantenevent, ... . Exclusief 

verbruik weliswaar.

TEAM PARTNER (max 7) 2.500 €/jaar

Als hoofdsponsor heb je de keuze uit de verschillende teams (uitzondering: rugbyschool U6 U8 

en U10 beschouwen we als één team). Je logo komt op de achterkant van alle truitjes van jouw 

favoriete team (meerdere teams zijn ook mogelijk), op beide rugbyvelden plaatsen we een 

reclamepaneel of -doek, en 2 keer per seizoen geef je de wedstrijdbal op een jeugd-, heren- of 

damesmatch. 

We nemen je bedrijf uiteraard ook mee op alle communicatie van de club (affiches, events, 

digital signage in het clubhuis, online communicatie op onze social media kanalen).

Bovenop mag je ook gratis 1 keer per seizoen het clubhuis gebruiken voor jouw bedrijfsevent: 

product launches, personeelsfeest, vergaderingen, klantenevent, ... . Exclusief verbruik 

weliswaar.



CO-SPONSOR (max 7) 1.500 €/jaar

Als co-sponsor prijkt je logo op de mouw van alle spelers van een team (uitzondering: 

rugbyschool U6 U8 en U10 beschouwen we als één team), en geef je ook 1 keer per seizoen de 

wedstrijdbal in een jeugd-, heren- of damesmatch.  We voorzien ook een reclamepaneel met je 

logo aan het wedstrijdveld. We nemen je bedrijf uiteraard ook mee op alle communicatie van 

de club (affiches, events, digital signage in het clubhuis, online communicatie op onze social 

media kanalen). 

Bovenop mag je ook gratis 1 keer per seizoen het clubhuis gebruiken voor jouw bedrijfsevent: 

product launches, personeelsfeest, vergaderingen, klantenevent, ... . Exclusief verbruik 

weliswaar.

VELDSPONSOR vanaf 250 €/jaar

Als veldsponsor ben je prominent aanwezig rond het oefen- of wedstrijdveld met je 

reclamebanner. Een banner aan het oefenveld hangt er al voor 250 euro per jaar / 650 euro 

voor 3 jaar, aan het hoofdveld is dat 350 euro per jaar of 900 euro voor 3 jaar. 

Wie graag de combinatie maakt met een banner op zowel het oefenveld als het wedstrijdveld 

kan dat voor 500 euro per jaar voor de 2 banners, of 1.500 euro voor 3 jaar. Bij dat laatste 

pakket zitten ook 3 wedstrijdballen (één per jaar).

Deze prijzen zijn exclusief de éénmalige opmaak- en drukkosten van de banner.

DIVERSEN in overleg

Een rugbyclub is uiteraard meer dan de optelsom van teams en locaties. Onze uitgebreide 

entourage organiseert regelmatig events waar je ook je bedrijfsnaam aan kan koppelen. Onze 

jaarlijkse kwis is berucht tot ver over de Leuvense grenzen, we organiseren regelmatig live 

streaming van internationale wedstrijden in het clubhuis, het galabal is een jaarlijkse vaste 

waarde, en ga zo maar door. Ook rond het veld zijn nog tal van mogelijkheden rond het 

sponsoren van trainingsmateriaal, RCL kledij, de paalbescherming, touchvlagjes ... 
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Heb je interesse in één van 

onze partnership mogelijkheden? 

We zitten met plezier samen 

om één en ander door te nemen.



Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, en 

nog voor je scrum ruck maul try kan spellen regelen 

we dat voor jou.

BEDRIJFSNAAM            

Straat         Nr

Postcode        Stad

BTW Nummer

Contactpersoon

Functie

Email         GSM

Ik heb interesse in:

Voor de Titel Partner, de Team Partners en Co-sponsors werken we gezien de beperkte 

beschikbaarheid op basis van het first come, first serve principe. Om dezelfde reden werken 
we ook met wachtlijsten. Geef hieronder je teamvoorkeur aan.

Ik heb een voorkeur voor team

Je contacteert me best

Datum 



Koetsweg 204b

3010 Kessel-Lo


