
 

De missie van Rapiditas is er te zijn voor zowel de presta-
tieve als recreatieve handballer in de regio Weert, waarbij 
iedereen de ruimte krijgt om alles uit zichzelf te halen en 

waar plezier en betrokkenheid voorop staan.

  Samen 
    naar een    
  hoger 
       niveau!



HEREN 1€ 250,-

€ 1500,-

€ 250,-

€ 500,-

17
€ 1000,-

DAMES 1€ 200,-

€ 1200,-

€ 200,-

€ 300,-

17
€ 600,-

HEREN 2€ 150,-

€ 750,-

€ 150,-

€ 250,-

17
€ 500,-

€ 750,-

DAMES 2€ 150,-

€ 750,-

€ 150,-

€ 250,-

17
€ 500,-

JEUGD€ 50,-

€ 500,-

€ 50,-

€ 125,-

17
€ 250,-

Club van 50 (alleen voor particulieren) 
€ 50,00 per jaar
Vermelding op bord “Club van 50” in beide sporthallen

Club van 100 (alleen voor bedrijven) 
€ 100,00 excl. btw, per jaar (contract voor 3 jaar)
Bedrijfslogo op website

Club van 300 
 € 300,00 excl. btw, per jaar (contract voor 3 jaar)
Bedrijfslogo op website
Bedrijfslogo statisch (bord/spandoek) aanwezig in 
sporthallen
Uitnodiging sponsoravond (1 maal per jaar, 1 persoon)

Club van 600  
€ 600,00 excl. btw, per jaar (contract voor 3 jaar)
Bedrijfslogo op website
Bedrijfslogo statisch (bord/spandoek) 
aanwezig in sporthal Sint Theunis
Bedrijfslogo zichtbaar op scherm in sporthal Aan de Bron
Bedrijfslogo op nieuwsbrieven
Bedrijfslogo en reclame via social media
Uitnodiging sponsoravond (1 maal per jaar, 2 personen)

In de huidige tijd is het een enorme uitdaging om een 
vereniging financieel gezond te houden. Dit kan absoluut 
niet zonder de steun van onze sponsoren. De bijdragen die 
onze sponsoren doen, wordt onder andere gebruikt voor het 
toegankelijk houden van de sport, waardoor een grote bijdrage 
wordt geleverd aan de vitaliteit en beweging van jongeren.

Door middel van deze brochure willen wij u dan ook 
kennis laten maken met de verschillende standaard 
sponsormogelijkheden die wij voor onze vereniging hebben 
ontwikkeld. Daarnaast is elk maatwerk in overleg natuurlijk 
mogelijk, denk hierbij aan wat Rapiditas voor u kan betekenen 
in de ondersteuning van uw eigen activiteiten/werkzaamheden. 

Shirtsponsor 
Prijzen excl. BTW, contract voor 3 jaar en alleen
i.c.m. Club van 300 of Club van 600.

*U kunt de vereniging ook anoniem sponsoren. 
Neem hiervoor contact met ons op.



 

Voor meer informatie: 
www.hvrapiditas.nl

Bij Rapiditas staat plezier in het spel, persoonlijke 
ontwikkeling én je thuis voelen binnen de 
vereniging voorop. Het credo binnen Rapiditas is 
dan ook: ‘Meer dan handbal alleen!’. Dit is terug 
te vinden in het druk bezochte “weekendje 
Rapiditas” als onze teams op zaterdag en zondag 
hun thuiswedstrijden spelen. 

Daarnaast hebben we ons tot doel gesteld om 
Rapiditas ook handballend op de kaart te zetten. 
Hierin zijn we de laatste jaren aardig geslaagd. Zo 
speelt Heren 1 vanaf het seizoen 2022-2023 in de 
Eerste Divisie, een unicum voor onze vereniging, 
wat niet onopgemerkt is gebleven in de media. 

Naast de spelende teams zijn er ook veel 
vrijwilligers actief binnen de vereniging. Zonder 
deze vrijwilligers zou Rapiditas niet kunnen 
voortbestaan en zij vormen dan ook een 
essentieel onderdeel van onze vereniging. 

Rapiditas is een handbalvereniging ontstaan in 
1984 uit een fusie tussen 3 handbalverenigingen 
uit Weert: HV Megacles, Weert ‘77 en Quick.
Momenteel bestaat de vereniging uit:
• 21 jeugdteams
• 4 seniorenteams
In totaal ca. 240 leden en ca. 100 vrijwilligers.
Dit wijzigt natuurlijk ieder jaar. 


