
Rond on Ice 2018/2019 
Voor en door Houten! Drie weken 
plezier voor het hele gezin.  

Van zaterdag 15 december 2018 tot en 
met zondag 6 januari 2019 kan er weer 
volop worden genoten van de 
schaatsbaan op Het Rond in Houten 
onder de naam ‘Rond on Ice’. Stichting 
Rond on Ice neemt dit jaar de 
organisatie voor haar rekening en met 
hulp van tientallen vrijwilligers zal Rond 
on Ice vele Houtenaren met elkaar 
verbinden.  

Net als afgelopen jaar zullen de 
Houtense Rotary Clubs zich weer 
inzetten om sponsorgelden op te halen 
bij het Houtense bedrijfsleven en zullen 
Belangenvereniging Het Rond, Altera 
en de Gemeente Houten een bijdrage 
doen om Rond on Ice mede mogelijk te 
maken.  

Deze sponsorbrochure is samengesteld 
omdat we ook jullie hulp nodig hebben 
om dit drie weken durende gezellige 
evenement voor en door Houten 
mogelijk te maken. We hopen dat we er 
met elkaar weer een prachtig 
evenement van kunnen maken.  

Gerda Klunder en Marilou Jens, 
projectleiders Rond on Ice 

 

 
Curling Rond on Ice 2017 - 2018 

 
Rond on Ice 2017 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Sponsorbrochure Rond on Ice 
2018/2019 



Rond on Ice 2018/2019 
Met elkaar veel plezier maken tijdens het 
schaatsen en de evenementen die 
georganiseerd worden. Ook dit jaar zullen 
we de ijsbaan weer overdekken. Door het 
overdekken kan gedurende de gehele 
periode worden geschaatst. Het 
horecapaviljoen biedt veel mogelijkheden 
voor een hapje en een drankje, waarbij de 
exploitatie door Stichting Rond on Ice en 
vrijwilligers wordt gedaan. 

 

Schoolschaatsen 
Veel kinderen van de basisscholen in 
Houten gaan weer volop genieten op het ijs 
met schoolschaatsen. Ook dit jaar zal de 
ijsbaan van Rond on Ice een aantal dagen 
beschikbaar worden gesteld aan de 
Houtense basisscholen, zodat zij in de 
week voorafgaand aan de Kerstvakantie, 
met klassen kunnen schaatsen.  

 
 
 

 

 

Horecapaviljoen 
Het horecapaviljoen willen we dit jaar 
inrichten als de Huiskamer van Houten. Een 
gezellige plaats waar het goed vertoeven is. 
Onder het genot van een lekker drankje naar 
schaatsende kinderen kijken, een krantje 
lezen of een gezelschapsspelletje doen, het 
kan in de Huiskamer van Houten. 

 

Curling Rond on Ice 
Ook in de avonduren wordt de ijsbaan van 
maandag t/m donderdag benut: onder 
andere met de Curling Competitie voor 
bedrijven en particulieren. De Curling 
Competitie wordt dit jaar nieuw opgezet 
tijdens de ijsbaan Rond on Ice: een ludieke 
activiteit en serieuze bezigheid, maar wel 
met een leuke twist. 
 
 
 
 
 
 



Evenementenlocatie  
Graag brengen wij de ijsbaan Rond on Ice 
ook als evenementenlocatie bij u onder de 
aandacht. Een mooie, tijdelijke en unieke 
mogelijkheid om dit jaar uw jaarlijkse 
Nieuwjaarsborrel, personeelsavond of 
kerstdiner met uw collega’s en/of relaties te 
vieren.                                                        
 
 

Evenementen  
Ook dit jaar zal er weer van alles te doen 
zijn op en rond de schaatsbaan. Naast het 
schoolschaatsen en curling, is er o.a. 
discoschaatsen, een gezellige kerstmarkt, 
winterse bingoavonden, frozen on ice, een 
‘ouderen’ Kerstbrunch.  Dit zijn slechts een 
aantal evenementen die gedurende Rond 
on Ice plaatsvinden. Het programma zal 
t.z.t. te vinden zijn op de speciaal ingerichte 
website van de schaatsbaan; 
www.rondonice.nl 
 

 
 

 

SantaRun 
Als partner van Rond on Ice zal voor de 
derde keer de Rotary Santa Run 
plaatsvinden. Op zaterdag 22 december 
kleurt winkelcentrum Het Rond weer gezellig 
rood en is het streven om 1000 kerstmannen 
en vrouwen, jong en oud, te laten deelnemen 
aan deze funloop voor het goede doel. Dit 
jaar als goede doelen; Rond on Ice, 
Houtense sportverenigingen en de 
Nierstichting.  
 

 

 
 

   
 

Event Exposure in Houten (en daarbuiten) 

• Persberichten in streekmedia (AD Utrecht, lokale huis-aan huisbladen, Omroep 
Houten)  

• Social media en website (Rotary Santa Run en Rond on Ice) 
• Flyers en posters 
• Outdoor communicatie (borden Rondweg)  
• Exposure bij sportverenigingen in Houten (o.a. HC Houten, FC Delta Sports, SV 

Houten)  

 

 



 

Sponsormogelijkheden 
 
• Bobby’s / zeehondjes Rond on Ice met naam en logo  EUR 1000,- 
• Bedrukking polsbandjes Rond on Ice met naam en logo  EUR 1000,-  
• Toegangskaarten pakket – 500 stuks *    EUR   800,- 
• Sponsorbord uitgifte schaatsen (alleenrecht)   EUR   750,-  
• Boarding Rond on Ice + spandoek dranghek Rotary Santa EUR   600,- 

Run (combi pakket 2 stuks)    
• Podium promotie Rotary Santa Run     EUR   500,- 
• Start/finish promotie Rotary Santa Run    EUR   500,-                                                                        
• Boarding Rond on Ice        EUR   500,-  
• Toegangskaartenpakket – 250 stuks *    EUR   450,- 
• Sponsorbord horecapaviljoen      EUR   400, 
• Spandoek dranghek Rotary Santa Run     EUR   250,- 
• Toegangskaarten pakket – 100 stuks *    EUR   200,- 
• Sponsoring programmaboekje A5-formaat – 1 pagina   EUR   200,- 
• Vermelding als sponsor incl. logo     EUR   175,- 

(website Rotary Santa Run en Rond on Ice en digitaal sponsorbord ijsbaan)  
• Sponsoring programmaboekje A5-formaat – ½ pagina  EUR   125,- 
• Vriend van, naamsvermelding website en “vrienden van”  EUR   100,- 

bord ijsbaan  
• Naam en logo vermelding digitaal sponsorbord    EUR   100,- 
• Sponsoring programmaboekje A5-formaat – ¼ pagina   EUR    75,-   

* Toegangskaarten reguliere prijs € 3,- incl. Btw, zonder schaatshuur  
 
Bovenstaande sponsorprijzen zijn excl. Btw  
 
 

Belangstelling? 

Geef u of uw bedrijf op via: 
 
E-mail: sponsoring@rondonice.nl 
Bel: 06-44643306 / Marilou Jens 

 

 


