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Afgelopen jaar kon Rond on Ice helaas geen doorgang vinden. Dit
jaar hoopt Stichting Rond on Ice dit winterfestijn wel weer te
kunnen organiseren en daarbij hebben wij uw hulp hard nodig. 

In 2019/2020 zijn er ruim 8.500 kinderen en volwassenen bij Rond on Ice komen
schaatsen. Tijdens en na het schaatsen werd de Huiskamer van Houten goed
bezocht voor een lekker drankje en hapje in een sfeervolle huiskameromgeving. Met
een totaal van 15.000 bezoekers mogen we terugkijken op een geslaagde editie
Rond on Ice 2019/2020!

 
Dit jaar is het Rond on Ice bestuur voornemens om het evenement opnieuw te
organiseren. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De opzet en invulling
blijven hetzelfde, al zal Rond on Ice dit jaar nog meer een ‘belevenis’ zijn dan de twee
eerdere edities. Voor de allerkleinste onder ons zal Rond on Ice peuter/kleuter
uurtjes gaan aanbieden en ook het prikkelarme uurtje willen we introduceren.
Stichting Rond on Ice wil eenieder de mogelijkheid bieden te komen schaatsen in
het centrum van Houten en hier een onvergetelijke ervaringte bezorgen”. Dit
kunnen we alleen realiseren met de hulp van sponsoren en bijna 100 vrijwilligers die
Rond on Ice wederomtot een succes maken.

 



SPONSOREN

In de periode van woensdag 15 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022 wordt
het Rond wederom omgebouwd tot een winters paradijs waar ‘beleving’ voorop
staat. De programmering is er weer op gericht om zoveel mogelijk bezoekers te
mogen verwelkomen. We verwachten aankomend jaar ongeveer 15.000 bezoekers,
verdeeld over 26 dagen. Rond on Ice is de plek waar jong en oud elkaar als
vanzelfsprekend ontmoet.

Voor het bedrijfsleven is Rond on Ice het ontmoetingspunt bij uitstek. Zeker met de
Huiskamer van Houten en de diverse dinermogelijkheden, is dit de plek voor
bedrijfsfeesten en -borrels. Wat denkt u van een Oudejaarsborrel- of
Nieuwjaarsborrel in de Huiskamer van Houten?
Schaatsarrangementen, specifiek afgestemd op uw wensen, behoren natuurlijk ook
tot de mogelijkheden.

Afgelopen twee edities hebben sponsoren het mede mogelijk gemaakt Rond on Ice
op de kaart te zetten. Belangrijke argumenten voor een bijdrage zijn het verbinden
van de Houtenaren, het maatschappelijk en sportieve belang van de ijsbaan en de
mogelijkheid tot het vergroten van de naamsbekendheid van de sponsor. De
bijdrage van de sponsoren hebben we nodig om het evenement mogelijk te maken.
De huur van de ijsbaan inclusief vriesmachine, de overkapping van de ijsbaan, de
tijdelijke Huiskamer van Houten, de kosten van de op- en afbouw en de beveiliging;
het zijn slechts enkele voorbeelden van uitgaven.



WAAROM SPONSOR WORDEN?

•     Een toonaangevend evenement in Houten en haar directe omgeving;
•     15.000 bezoekers;
•     1.800 school schaatsende kinderen;
•     Grote en gezellige curling competitie voor bedrijven en particulieren;
•     25 dagen het centrum van Houten in winterse sferen;
•     Professioneel en groots van opzet en biedt kwaliteit;
•     Bijzonder evenement gedurende de wintermaanden;
•     Sponsoravond voor ondernemers
•     Rond on Ice geeft invulling aan het motto: ‘In Houten doen we dingen samen!’;
•     Rond on Ice heeft met haar website (www.rondonice.nl) en haar beleid ten aanzien van   
       Social media een bereik van veel geïnteresseerden;
Om dit jaar opnieuw tot een succes te maken, doen wij een beroep op u. Natuurlijk zijn wij
blij met de financiële steun van o.a. de gemeente Houten en de Belangenvereniging Het
Rond, maar willen we Rond on Ice door kunnen laten gaan, dan hebben we ook uw hulp
daarbij nodig. Draagt u Rond on Ice ook een warm hart toe?

Rond on Ice biedt u diverse deelname-mogelijkheden. Maakt u uw klanten en/of personeel
gelukkig met toegangskaarten voor de ijsbaan? Of kiest u voor exposure rondom de
schaatsbaan? Laat ons weten hoe wij u kunnen interesseren! Nog even in het kort ons
aanbod:

•     Tal van mogelijkheden om uw bedrijf onder de aandacht van onze bezoekers te 
       brengen.
•     Exposure gedurende de drukke winkelperiode rondom de feestdagen in het 
      winkelcentrum.
•     Ruim 75 meter reclameboarding.
•     Sfeervolle Huiskamer van Houten met uitzicht op de ijsbaan.
•     Directe communicatie met ruim 15.000 bezoekers.
•     De uitgelezen mogelijkheid uw betrokkenheid bij Houten en haar bewoners te tonen.
•     Veel publicitaire aandacht voorafgaand en tijdens het evenement, door middel van: 
      Persuitingen - Advertenties - www.rondonice.nl - Social Media – Lichtkrant - 
      Programmaboekje

INTERESSANT VOOR U?

http://www.rondonice.nl/


HOOFDSPONSOR                                                         € 4.000,- EXCL. BTW

Ondernemer adopteert één van onderstaande programma-items met naamgeving;
-(Naam bedrijf) Rond on Ice
-(Naam bedrijf) Schoolschaatsen Rond onIce
-(Naam bedrijf) Curling Competitie Rond on Ice

• Boarding doek in de nok van de ijsbaan
• 8m boarding van de ijsbaan (4 banners);
• 2 doeken bouwhekken rondom (2 doeken);
• Gratis deelname 4 curlingteams Curling Competitie
• Logo op het LED-scherm in de Huiskamer van Houten (4 dia’s);
• Logo op sponsorpagina en logobanner op de website van RondonIce;
•Link naar eigen website op de website van RondonIce;

• Bedrukking windjacks vrijwilligers (100 stuks) schaatsbaan met naam en logo;
• Logo op het LED-scherm in de Huiskamer van Houten (1 dia);
• Logo op sponsorpagina op de website van RondonIce;
• Link naar eigen website op de website van RondonIce;

• 50 entreekaarten voor de ijsbaan of schaatshuur;
• 8m boarding van de ijsbaan (4 banners);
• 1 doek bouwhekken rondom (1 doek);
• Logo op het LED-scherm in de Huiskamer van Houten (2 dia’s);
• Logo op sponsorpagina op de website van RondonIce;
• Link naar eigen website op de website van RondonIce;

PLATINASPONSOR                                                         € 2.500,- EXCL. BTW

DIAMANTSPONSOR                                                         € 2.500,- EXCL. BTW



GOUDSPONSOR                                                         € 1.500,- EXCL. BTW

• 10 entreekaarten voor de ijsbaan of schaatshuur;
• 4m boarding van de ijsbaan (2 banners);
• Logo op het LED-scherm in de Huiskamer van Houten (2 dia’s);
• Logo op sponsorpagina op de website van RondonIce;
• Link naar eigen website op de website van RondonIce;

• Reclame-uitingen op bobby’s (schaatsbegeleiding - 12 stuks);
• Logo op het LED-scherm in de Huiskamer van Houten (2 dia’s);
• Logo op sponsorpagina op de website van RondonIce;
• Link naar eigen website op de website van RondonIce;

ZILVERSPONSOR                                                         € 1.000,- EXCL. BTW

BRONSSPONSOR                                                         € 850,- EXCL. BTW

• Sponsorbord entree uitgifte schaatsen – alleenrecht;
• Logo op het LED-scherm in de Huiskamer van Houten (1 dia);
• Logo op sponsorpagina op de website van Rond on Ice;
• Link naar eigen website op de website van Rond on Ice;

HORECASPONSOR                                                         € 850,- EXCL. BTW

•Sponsorbord bar horecapaviljoen - alleenrecht;
•Logo op het LED-scherm in de Huiskamer van Houten (1 dia);
•Logo op sponsorpagina op de website van Rond on Ice;
•Link naar eigen website op de website van Rond on Ice;

COSPONSOR                                                                     € 500,- EXCL. BTW

•2m Boarding van de ijsbaan (1 banner);
•Logo op het LED-scherm in de Huiskamer van Houten (1 dia);
•Logo op sponsorpagina op de website van Rond on Ice;
•Link naar eigen website op de website van Rond on Ice;



PLUSSPONSOR                                                         € 150,- EXCL. BTW

•Logo op het LED-scherm in de Huiskamer van Houten (1 dia);
•Logo op sponsorpagina op de website van Rond on Ice;
•Link naar eigen website op de website van Rond on Ice;

•Naamsvermelding website;
•Naamsvermelding Vrienden Van bord Huiskamer;

VRIENDEN ROND ON ICE                                      € 100,- EXCL. BTW

MATERIALENSPONSOR                                        (SPONSOR IN NATURA)

Indien bedrijven sponsoren in de vorm van materialen of diensten, is de netto inkoopwaarde de
basis voor het bijpassende sponsorpakket.

ADVERTENTIETARIEVEN PROGRAMMABOEKJE ROND ON ICE – 

A4 FORMAAT                                                                                      OPLAGE 10.000

1/1 Pagina                                                                                                    € 300,00 excl. btw
1/2 Pagina                                                                                                    € 175,00 excl. btw
1/4 Pagina                                                                                                    € 100,00 excl. btw

TOEGANGSKAARTEN PAKKETTEN – SCHAATSENTREE 

(REGULIERE PRIJS € 3)

500 stuks                                                                                                      € 900,00 excl. btw
250 stuks                                                                                                      € 500,00 excl. btw
100 stuks                                                                                                      € 225,00 excl. btw

Aanvullende informatie:
-1 stuks boarding is 200 x 70 cm
-Sponsorpakketten zijn inclusief productiekosten

Belangstelling?
Geef u of uw bedrijf op via:

E-mail: sponsoring@rondonice.nl 

mailto:sponsoring@rondonice.nl


Collect moments
not things.


