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Missie van RWDM Girls
Onze club wil meisjes en vrouwen in en rond
Molenbeek een laagdrempelige toegang geven tot
alles wat voetbal maakt tot de belangrijkste
bijzaak van onze samenleving:

Gemeenschapsgevoel binnen de club, diversiteit
van de speelsters, trainers en supporters,
ploeggeest en zelfvertrouwen door mooie
sportieve prestaties

Wie zijn RWDM Girls ?

351 meisjes en vrouwen, met een achtergrond uit
meer dan 61 landen, spelen in Molenbeek in
24 ploegen, vanaf 6 jaar tot een mamazaalvoetbalploeg en met een topploeg in tweede
nationale. De Futsalploeg speelt in eerste
nationale.

RWDM Girls deelt haar naam, haar speellocaties
en haar clubkleuren met RWDM maar is een
volledig onafhankelijke club en Vzw in de federatie
Voetbal Vlaanderen. Van bij haar ontstaan in 2013
wordt de club ondersteund door de VGC en
intussen ook door het BHG. Daarnaast bestaan
haar inkomsten uit lidgelden, sponsoring en uit
sporadische giften.

Topseizoen 2021-2022:
4xkampioen
- Eerste ploeg van 1ste provinciale (P1)
naar tweede nationale (D2)
- De A-ploeg van 3de proviciale (P3)
stijgt naar de 2ste provinciale (P2)
- Zaalvoetbalploeg werd 4de in eerste
nationale
- U13A, U13B en U20 spelen kampioen
- RWDM Girls krijgen een ‘ster van
Molenbeek’

Doel van de sponsoring
Door haar snelle groei, omvang en promotie naar
tweede nationale, is RWDM Girls op zoek naar
nieuwe sponsors die de club de stabiliteit kunnen
geven die ze nodig heeft
om zowel de laagdrempelige toegang voor álle
meisjes te verzekeren als de sportieve prestaties
structureel te ondersteunen. Onze RWDM Girls
spelen in seizoen 2022-2023 in tweede nationale!
We hebben de ambitie om meisjes die bij ons
opgroeiden de mogelijkheid te geven om te
excelleren en verder door te groeien bij RWDM
Girls.
De club is op zoek naar sponsors vanaf € 2.500.
Cegeka NV, Delhaize en Belmundo sponsoren ons
vandaag reeds samen voor € 35.000 + BTW.

Wat heeft RWDM Girls te bieden
Check de RWDM Girls website:
www.rwdmgirls.brussels
Op :
www.facebook.com/rwdmgirls
Op

rwdmgirls

•

Een kans voor uw bedrijf om te investeren in
meisjes in Molenbeek, waar uw steun
maatschappelijk meer waard is dan elders

•

Uw logo op de wedstrijdshirts van
een veldvoetbalploeg en op alle
communicatiedragers, visibiliteit tijdens
toernooien en prijsuitreikingen,
tv-reportages, etc.

€ 2.500 gebruik van roll-ups/beachflags
€ 5.000 vermelding op de voorkant of
rug van P-ploegen of futsalploeg
€ 10.000 vermelding op de mouw D2
€ 25.000 vermelding op de voorkant D2

• Naargelang van het sponsorbedrag :
vermelding sponsor op kledijpakket van
de speelsters

Condities:
Check de RWDM Girls website:
www.rwdmgirls.brussels

•

We zoeken bij voorkeur sponsors voor 3 jaar. Dat stelt ons
in staat om een lange termijn visie na te streven.

Op :
www.facebook.com/rwdmgirls

•

Prijzen exclusief 21% BTW

Op

rwdmgirls

€ 2.500 gebruik van roll-ups/beachflags
€ 5.000 vermelding op de voorkant of
rug van P-ploegen of futsalploeg
€ 10.000 vermelding op de mouw D2
€ 25.000 vermelding op de voorkant D2
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Bruzz, 13/05/2022, ‘Molenbeek zet 14 ‘sterren’ in de bloemetjes : ‘Dat barst hier van het potentieel’
La Dernière Heure, 28/04/2022, ‘Le titre et une montée historique pour le RWDM Girls’
La Capitale, 28/04/2022, ‘Le RWDM Girls se font un nom’
BX1, 26/04/2022, ‘Les RWDM Girls sacrées championnes en P1’
Nieuwsblad, 10/04/2022, ‘Imen (14) krijgt op het veld vaak verwijten te horen’
BX1, 31/03/2022, ‘RWDM Girls organiseert allereerste clubdag’
La Dernière Heure, 23/03/2022, ‘Les RWDM Girls veulent ‘mettre à l’honneur le club et le football féminin
lors de leur Club day’
New York Times 04/01/2022, ‘Writing a new chapter for a troubled Brussels neighbourhood’
VRT, 21/12/2021, ‘Sheroes’
Le Figaro 4 november 2021
Flair 2 november 2021 « Smells like team spitit » reportage over onze P1
Bx1 https://bx1.be/categories/sport/football-les-girls-du-rwdm-enchainent-les-bonnesperformances/
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-desattentats-du-13-novembre-2015/reportage-a-molenbeek-la-page-du-13-novembre-a-ete-tourneesans-etre-oubliee-on-veut-que-le-regard-change_ 4749487.html
Feeling « De kracht van kleur » - juli 2021
‘FC United’ (uitgezonden op Canvas lente 2021):
https://www.facebook.com/deklatbinnen/videos/220259972812566/
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