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OVERTUIGING

Roda Juliana Combinatie. In 1962 opgericht vanuit een fusie tussen Roda Sport en Rapid JC. Dé club van de Oostelijke Mijnstreek. Een echte volksclub, verweven met de historie van de 

stad. De mijnwerkers voetbalden hier en gaven de club de kenmerkende Koempelmentaliteit. Een koempel, een kameraad, die je kan vertrouwen. Iemand die de mouwen opstroopt en 

nooit opgeeft. Roda JC was hier de personificatie van. Na de sluiting van de mijnen – en eigenlijk gedurende de hele geschiedenis – werd de regio in de steek gelaten. Het raakte in verval. 

Roda JC was in al die decennia een lichtpunt, het gaf de regio smoel in Nederland. Niet voor niets dat de club zoveel betekent voor de mensen hier. Onbeschrijflijk veel zelfs. Doorgegeven 

van generatie op generatie. Men staat ermee op en gaat ermee naar bed. Iedere dag van de week, gedurende het hele jaar. Geel en zwart is in alle harten gesloten. Roda is dan ook met 

recht dé club van en voor de regio. Nog steeds. En hoewel hier laatste jaren flink afbreuk aan is gedaan, is het herstel ingezet. En ook dat is deze streek niet vreemd, men is altijd weer 

opgestaan na moeilijke tijden. Nooit heeft iemand de club en streek klein gekregen, omdat men hier in extreme mate op elkaar kon bouwen. Er wordt wel eens gezegd: ‘Als het Roda goed 

gaat, dan gaat het ons goed’. Andersom is deze zin evenzo waar. 

Wij zijn er voor de regio, zoals de regio er voor ons is. Dat is ons bestaansrecht en zo gaan we met nieuwe energie de toekomst tegemoet.

“ALS HET DE REGIO GOED GAAT, DAN GAAT HET RODA JC GOED.”



WIE ZIJN WIJ?

ZONDER VERLEDEN GEEN TOEKOMST

Landskampioen in 1956 (als Rapid JC) en eerste Nederlandse Europa Cup deelnemer

Fusie in 1962: Rapid JC en Roda Sport worden Roda JC

Kampioen Eerste Divisie in 1973, daarna 41 seizoenen onafgebroken Eredivisie

Winnaar KNVB Beker in 1997 en 2000

42 Europese wedstrijden, waaronder enkele legendarische duels

Sinds 2014 tweemaal degradatie naar Eerste Divisie (Keuken Kampioen Divisie)

Parkstad Limburg Stadion geopend in 2000

Op grens Kerkrade en Heerlen, dicht bij A76 en A79 (Roda Boulevard)

#9 grootste stadion van Nederland met een capaciteit van bijna 20.000 zitplaatsen

Grootste club van Limburg qua toeschouwersaantallen en volgers op social media

Sportpark Kaalheide als trainings- en jeugdaccommodatie: verbinding van historie en toekomst

Achterland beslaat geheel Zuid- en Midden-Limburg



FUNDAMENT

WAAR WILLEN WE HEEN?

De beste club van Limburg. Spelend in de Eredivisie, met succesbeleving, een vol stadion en uitstekende sfeer.

Samenbrengen en versterken van de regio. Impact buiten het veld

KERNWAARDEN

VOLKS. Van het volk, gekenmerkt door eenvoud. No nonsense.

KAMERAADSCHAP. Een vriend, iemand die om je geeft, iemand die je vertrouwt.

SOLIDARITEIT. Een gevoel van verbondenheid. Eensgezind. Oftewel; één voor allen, allen voor één.

ENERGIE. Niet te stoppen energie om door te gaan, niet op te geven. Voor elkaar door het vuur te gaan, elkaar te stimuleren als het even tegen zit. 

Energie die zo verschrikkelijk nodig is in onze weg omhoog. En niemand mag ondermijnen.

VEERKRACHT. Die ons zo kenmerkt, door onze hele geschiedenis. Het kan wél, omdat we elkaar hebben en dat ons zo ongekend sterk maakt.



BELOFTE

Een club met een rijk verleden, die in de Eredivisie hoort te spelen. Daar is geen enkele twijfel over. Met zo’n prachtig stadion, loyale achterban. En ook zo’n sterk karakter. Van het volk, 

solidair en vol kameraadschap. De Koempel. De laatste jaren was het niet bepaald hosanna. Raakten we een beetje ontworteld en dat is ondenkbaar hier. Want deze club is – zoals gezegd –

van en voor de regio. We zijn altijd opgestaan na moeilijke tijden. Samen. Ook nu hebben we de weg omhoog te pakken, met onze eigen mensen. We staan weer op, kijken vooruit en 

worden elke dag een beetje beter. 

En ja, dit is vaker gezegd. Waarom zou het nu anders zijn? Precies. Geen woorden, maar daden. Dat is Roda verplicht. Aan al die mensen waar geel en zwart door de aderen stroomt. We 

doen dan ook de belofte dat we gaan bijdragen aan het verbinden en versterken van de regio. Op iedere denkbare manier en vooral iedere dag. Niet alleen in het weekend, op een 

wedstrijddag. We moeten elke dag van waarde zijn voor de regio. Daar mag je ons aan houden, want dat gaan we waarmaken. 

Omdat we er heilig van overtuigd zijn dat wanneer het de regio goed gaat, het ons goed gaat.

“ELKE DAG VAN WAARDE ZIJN VOOR DE REGIO.”



FACTS & FIGURES



ONS NETWERK / BUSINESS

RODA JC BUSINESS

Naast de voetballerij fungeert Roda JC als een actief platform waar bedrijven elkaar ontmoeten en iets voor 

elkaar betekenen. Of u nu op zoek bent naar een hospitality invulling om uw relaties te fêteren of een manier 

zoekt om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Roda JC business denkt met u mee. Uw merk activeren binnen 

de regio? Wij zijn uw sparringpartner. Uw naamsbekendheid vergroten? Door onze achterban bereikt u snel 

een grote groep mensen. Buiten de wedstrijden in contact komen met potentials? Wij organiseren zes zakelijke 

events op seizoenbasis en daarnaast heeft u toegang tot ons online zakelijke platform. Allemaal even uniek en 

met een verbindende factor. Wilt u extra luxe en comfort? Dan kunt u kiezen voor Businessclub Premium.

OP WELKE MANIER?

We hebben als platform focus op het ondersteunen in Marketing & Sales, MVO, Company Pride en 

relatiemanagement. Afgelopen seizoenen hebben we met groot succes activaties uitgevoerd voor zowel 

landelijke als regionale partners. Verbinden staat bij ons centraal.



VRIENDEN VAN RODA JC

Bij de Vrienden van Roda JC bevindt u zich in het gezellige Vriendenhome waar het MKB elkaar ontmoet. Onze leden combineren de 

liefde voor Roda JC met het ontmoeten van nieuwe, bestaande en zakelijke klanten op een typisch Limburgse wijze.

VRIENDENHOME

Koffie/thee/snacks inbegrepen

Eigen ruimte

Vaste zitplaats

Vaste gastheer 

Instapmodel zakelijk

30% afdracht naar Voetbalacademie

Gepersonaliseerde stoel

Netwerk-app

Eens per jaar gezamenlijk met de bus naar een uitwedstrijd

OPTIONEEL

Matchdish // streetfood

€649,- ex btw

LOSSE TICKETS

¤40,- per wedstrijd



BUSINESSCLUB

REGULIERE BUSINESSEAT

Centrale plek

Business café

Bediening op tribune, 1 keer per speelhelft

Alle competitieduels + Beker (tot 1/8 finale) + eventuele play-offs

Snacks & drank

P1 exclusief parkeren voor BSC Premium en skybox, P4 voor BSC 

Netwerk platform toegang

Vermelding magazine 

Exclusieve netwerkbijeenkomsten ( 6x per seizoen)

‘Culinaire’ gerechten // streetfood // foodcorners

Entertainment 

Spelers of ex-spelers voor of na afloop van de wedstrijd

Toegang tot platform Roda JC Deals

Persoonlijk contact/advies met accountmanager

€2200,- ex btw

PREMIUMCLUB N7

Alle hiernaast genoemde voordelen

Luxe business-stoelen 

Bediening op tribune (ongelimiteerd)

Eigen ruimte en bar

Eigen gastvrouw

Eigen tafel (voor de wedstrijd + in de rust)

Georganiseerde Businesstrip naar een nader te bepalen uitwedstrijd

€2650,- ex btw

FLEXIBEL TEGOED

Reguliere Business-seat: €2200,- (19 wedstrijden)

Premium: geen flexibel tegoed

LOSSE TICKETS

Businessleden: €110,- per wedstrijd

Niet-Businessleden: €125,- per wedstrijd

Premiumclub leden: €135,- per wedstrijd

Niet-Premiumclub leden: €150,- per wedstrijd

EXTRA OPTIES

Drie-gangen diner tegen betaling (enkel bij topwedstrijden)

De Business Club van Roda JC is een stijlvolle, gezellige ontmoetingsplek voor ondernemend Limburg en staat voor kwalitatief hoge, Limburgse gastvrijheid onder een informele sfeer. De combinatie 
tussen haar professionele atmosfeer, amusement en ontspanning maakt de Business Club een uitstekende netwerkplek op hoog niveau!



SKYBOX

SKYBOX 12 PERSONEN

Alle rechten zoals de BSC

All-in basis (bier/fris/wijn)

Streetfood in BSC

Tijdens kantooruren te gebruiken

OPTIONEEL

Personeel in de box

Diner 

TV/geluid/Wifi

€30.000,- ex btw

LOSSE BOX

12-personen: €1650,- per wedstrijd  (€137,50 per persoon)

24-personen: €3300,- per wedstrijd (€137,50 per persoon)

BUSINESS ARRANGEMENTEN

Captains Table*

‘Met je voeten aan de zijlijn | Max. 4 personen | €1000,-

Personeelsbijeenkomst *

Zakelijke meeting *

*Prijs in samenspraak

SKYBOX 24 PERSONEN

Alle rechten zoals de BSC

All-in basis (bier/fris/wijn)

Streetfood in BSC

Tijdens kantooruren te gebruiken

OPTIONEEL

Personeel in de box

Diner 

TV/geluid/Wifi

€60.000,- ex btw

Wilt u op wedstrijddagen gastheer/gastvrouw zijn van uw eigen skybox? Een skybox biedt uw zakenpartners, medewerkers, vrienden en familie een gedenkwaardige en speciale avond op de beste 
plaatsen in het Parkstad Limburg Stadion. Alle skyboxen kunnen naar eigen smaak en stijl worden ingericht om uzelf en uw gasten een exclusieve avond te bezorgen.



EXPOSURE

LED BOARDING Eén  minuut Twee minuten

ON-TV € 4.500,- € 9.000,-

OFF-TV € 2.000,- € 4.000,-

VASTE BOARDING

Binnenzijde Businesstribune € 2.250,-

Cornerboarding € 5.000,-

Goalboarding € 7.500,-

Luifelboarding (6 meter) € 1.500,-

Luifelboarding (12 meter) € 3.000,-

Luifelboarding (36 meter) € 7.500,-

Luifelboarding (72 meter) € 8.500,-

Luifelboarding (hoekpositie) € 3.000,-

Second Row Zuidzijde € 10.000,-

Second Row Oostzijde € 6.500,-

Scoreboard Horizontaal € 3.500,-

Scoreboard Verticaal € 2.000,-

Tunnelboarding Prijs op aanvraag

* ALLE PRIJZEN ZIJN PER SEIZOEN EN EXCLUSIEF BTW EN OPMAAKKOSTEN

LOGO PRESENCE

Intern TV circuit € 950,-

LED-scherm (voorzijde stadion) € 8.000,-

Tribune-opgangen Oost € 3.000,-

Tribune-opgangen West € 4.000,-

Tribune-opgangen Zuid € 4.500,-

Tribunedoek Zuid (80m2) € 10.000,-

Cornerdoek Zuid (40m2) € 5.000,-

Wedstrijdsponsor € 1.000,-

Wedstrijdbalsponsor € 500,-

Wisselsponsor € 250,-

NAAMGEVING

Koempelcafé

Rodahome

Vriendenhome

Businessclub Oost

Businessclub West

Bestuurskamer

Mindervalide-tribune

Oosttribune  --> (500/1000 tickets, vrij inzetbaar)

Rolstoel Dug-out

VIP Dug-out 

Fanplein supporters

Prijs op aanvraag



PARKSTAD LIMBURG STADION

BUSINESSCLUB OOST (50 TOT 500 GASTEN)

De businessclub waar op wedstrijdendagen een deel van onze zakelijke gasten ontvangen worden. 

Een ruime zaal, met uitzicht op het veld, die zich perfect leent voor grote evenementen. Daarnaast is 

de ruimte ideaal voor informele bijeenkomsten en plenaire gedeelten in een dagprogramma. Mede 

dankzij het vele daglicht in deze Businessclub, kunt u hier zonder problemen een gehele dag 

vertoeven.

BUSINESSCLUB WEST  (50 TOT 300 GASTEN)

De businessclub waar op wedstrijddagen een deel van onze zakelijk gasten ontvangen worden. Een 

ruime zaal, met uitzicht op het veld, die zich perfect leent voor diners, presentaties en seminars. In de 

ruimte is een groot presentatiescherm aanwezig waardoor ook grote groepen hier terecht kunnen. 

Daarnaast grenst de ruimte aan Businessclub Oost die perfect als break-outroom gebruikt kan 

worden. Mede dankzij het vele daglicht in deze Businessclub, kunt u hier zonder problemen een 

gehele dag vertoeven.

RODAHOME (50 TOT 500 GASTEN)

Het Rodahome is gelegen naar het Vriendenhome op de eerste etage. Het Rodahome is uitermate 

geschikt voor bedrijfsfeesten, beurzen, congressen op presentaties. De ruimte is aangekleed met 

Roda JC iconen uit het verleden en heeft daarmee een nostalgische uitstraling.

VRIENDENHOME (50 TOT 300 GASTEN)

Tussen afbeeldingen van de rijke historie van Roda JC Kerkrade wordt u ontvangen in het Vriendenhome. 

Deze ruimte, gelegen op de eerste etage, is uitermate geschikt voor het houden van grote evenementen.

KOEMPELCAFÉ (10 TOT 80 GASTEN)

Naast het Rodahome bevindt zich het Koempelcafé, een verwijzing naar de historie van Zuid-Limburg. 

Deze ruimte wordt gekenmerkt door een donkere entourage. De ruimte is voorzien van een moderne licht 

en geluidsinstallatie en luxe ingerichte bar. De ruimte bied veel lichtinval maar biedt ook te mogelijkheid 

om volledig verduistert te worden.

BESTUURSKAMER (2 TOT 40 GASTEN)

Gelegen op de derde etage van het Parkstad Limburg Stadion bevindt zich de bestuurskamer. Deze kamer 

ademt het DNA van Roda JC, op wedstrijddagen wordt het bestuur van de club hier ontvangen. De 

bestuurskamer is een unieke locatie binnen het stadion met prachtig uitzicht op het veld. 

SKYBOXEN (2 TOT 40 GASTEN)

Het Parkstad Limburg Stadion beschikt over 14 Skyboxen, die allemaal anders ingericht zijn. Van een hint 

naar de Koempels tot een oud bruin café, de skyboxen bieden voor ieder wat wils. De skyboxen lenen zich 

perfect voor een diner in besloten setting, vergadering of borrel.

OOK BUITEN WEDSTRIJDDAGEN – THE PLACE TO BE 





CONTACT


