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Infrastructuurproject 

 

Wat doet de Brugsche Rugby Club? 
 
De Brugsche Rugby Club (BRC) is een 
sportvereniging die de rugbysport in Brugge en 
omstreken wil promoten. De BRC organiseert 
kwalitatieve rugbytrainingen voor zowel 
kinderen, jongeren als volwassenen.  
 
De jeugdploegen, ladies en senioren nemen 
deel aan de Belgische rugbycompetitie. Leden 
krijgen de kans (geen verplichting) om mee te 
doen aan de wedstrijden.   
 
In de Rugbyschool leren jongens en meisjes (6-
11 jaar) de basistechnieken van rugby. Tijdens 
tornooitjes leren ze spelen als een team.  
 
In de Rugby Academy verdiepen onze 
jeugdspelers (12-17 jaar) zich stapsgewijs in het 
rugbyspel. De U14 en U16 nemen deel aan de 
rugbycompetitie.  
 
De Brugsche Rugby Ladies (dames vanaf 16 
jaar) bestaan sinds 2016 en nemen deel aan de 
competitie in derde nationale. 
 
Ook onze 1st XV en Development Team (heren 
vanaf 18 jaar) spelen sinds vorig seizoen in 
derde nationale. 
 
Waarom de Brugsche Rugby Club sponsoren? 
 
Rugby is een opkomende sport in Vlaanderen, 
waarbij teamwerk, respect, 
doorzettingsvermogen en integriteit (anti-
dopingbeleid) geen loze woorden zijn.  
 
Dat rugby meer sportbeoefenaars aantrekt, 
merken we zelf ook aan onze aangroei van 
leden het voorbije seizoen (+50% bij jeugd). De 
BRC telde eind vorig seizoen 82 leden. Zij zijn 
afkomstig van Brugge en omstreken 
(Blankenberge, Zedelgem, enz.). 
 
De BRC profileert zich als een laagdrempelige 
sportvereniging, waar iedereen welkom is om 
zowel competitief als recreatief te spelen.  
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Een eigen clubhuis… 
 
De BRC heeft de ambitie om een eigen clubhuis te bouwen dat voldoet aan de voorwaarden gesteld 
aan een club die in de nationale rugbycompetitie speelt. Kleedkamers en een cafetaria mogen daarin 
niet ontbreken.  
 

 
 
Stad Brugge steunt deze ambitie. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft daarom in haar 
zitting van 2 mei 2016 principieel beslist om de activiteiten van de BRC te concentreren op de Gulden 
Kamer in Sint-Kruis. 
 
De BRC is na een selectie van architecten een samenwerking aangegaan met net architectuur bvba. 
Zij hebben een schetsontwerp uitgewerkt, waarbij ze op een originele manier laagdrempeligheid, 
duurzaamheid en multifunctionaliteit combineren.  
 
Onze sponsorverantwoordelijke (cf. infra) kan u het gedetailleerd schetsontwerp elektronisch 
bezorgen. 
 
 
 
 

 
 

 
… vergt financiële middelen 
 
Het bouwen van ons clubhuis vergt de 
grootste financiële uitdaging waar BRC tot nu 
toe voor gestaan heeft.   
 
Hiervoor rekenen we onder meer op steun 
van Stad Brugge, onze leden en 
sympathisanten en de organisatie van eigen 
activiteiten. 
 
Daarnaast zijn we ook op zoek naar sponsors 
die onze droom van een eigen clubhuis mee 
willen waar helpen maken.  
 

Een unieke sponsorpositie 

 
Het uitgangspunt van de BRC is dat u als 
sponsor een unieke positie heeft in onze 
sponsorportefeuille, zodat uw investering 
maximaal kan renderen. 

 
Daarom engageert de BRC zich om voor het 
infrastructuurproject geen andere sponsor te 
aanvaarden die dezelfde specifieke 
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dienstverlening of producten aanbiedt die u 
verkoopt. 

 

Twee sponsorformules zijn mogelijk 
 
Sponsoring in natura 
 
Dit is een sponsorformule op maat, die in overleg wordt opgemaakt. Hebt u een leuk idee? Twijfel dan 
niet om contact op te nemen met onze sponsorverantwoordelijke!   
 
Financiële sponsoring 
 
Omdat ons clubhuis een langetermijnproject is, engageren wij ons als club om de prestaties van het 
sponsorpakket gedurende vijf jaar na te leven. Wij bieden verschillende sponsorpakketten aan. Deze 
zijn modulair opgebouw. Elk sponsorpakket bevat ook alle prestaties uit het goedkoper sponsorpakket, 
uitgebreid met extra’s.  
 

 
 
 
 
 

FUNDERINGSPA
KKET 

Uw logo op de sponsorpagina van onze webstek (gemiddeld 300 
hits / maand) 

 
 
 
 
 

2.500 EUR 

Periodiek houden we u op de hoogte van de vooruitgang van ons 
infrastructuurproject 

Na de realisatie van de funderingsfase in het bouwproject wordt 
uw logo opgenomen in de nieuwsbrief die de afronding van deze 
fase aankondigt. Deze nieuwsbrief verspreiden we naar alle leden 
en sympathisanten. 

Uitnodiging op de officiële inhuldiging van ons clubhuis met 
receptie 

 

 
 

 
METSELPAKKET  

= 
FUNDERINGSPA

KKET  
+ 

Uw publiciteitspaneel (dat u zelf bezorgt en waar u dus eigenaar 
van blijft), geplaatst aan het rugbyterrein waar de 
thuiswedstrijden van de 1st XV plaats vinden. 

 
 
 

4.500 EUR 
 

Uitnodiging op de officiële inhuldiging van ons clubhuis met 
receptie en aansluitend een etentje voor 2 personen 

 

 
INRICHTINGS-

PAKKET 
= 

METSEL-
PAKKET 

+ 

Uw logo op de sponsorwand van onze cafetaria  
 
 

7.000 EUR 

 

Gratis drankkaart per thuiswedstrijd van het 1st XV team 

 

 
Contactpersoon 

Hannes Mestdagh, Sponsorverantwoordelijke Brugsche Rugby Club 

0474/71.59.77
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Come roar with us 

 


