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Inleiding 

Uit onderzoek van Rotterdam Sportsupport (2022) blijkt dat 7 op de 10 Rotterdamse sportverenigingen 
inkomsten uit sponsoring behaalt en dat deze inkomsten gemiddeld 9% van de totale inkomsten zijn. 
Sponsorinkomsten zijn een mooie, maar soms ook noodzakelijke aanvulling op de meest voorkomende 
inkomsten voor sportvereniging, namelijk contributie en baromzet. 
 
Rotterdam Sportsupport onderschrijft dat sportsponsoring niet op zichzelf staat. Een goede financiële 
huishouding, een groep gemotiveerde vrijwilligers en het aanboren van diverse inkomstenbronnen zoals 
fondsen, subsidies en alternatieve inkomstenbronnen zijn onlosmakelijk verbonden aan sportsponsoring. 
 
Sportsponsoring kent vele vormen en gezichten. Van een logo op een tenue of een bord langs het veld, 
tot de nieuwe vormen van inkomstenwerving via de leden zoals Scoor voor je Club. 
In dit handboek gaan we stapsgewijs in op het totale sponsorwervingsproces. In zeven stappen doorlopen 
we alle fases en mogelijkheden binnen het sponsorwervingsproces. Het is duidelijk dat het 
sponsorwervingsproces voor een grote vereniging met een eigen accommodatie en >2000 leden anders is 
dan het proces voor een binnensportvereniging zonder eigen accommodatie en <50 leden, maar de 
verschillende sponsorvormen kan elke vereniging sponsorinkomsten werven! In de basis is het stappenplan 
voor ieder toepasbaar en kan het houvast bieden bij soms ingewikkelde stappen. Verder kijken we naar 
de wet- en regelgeving zowel op landelijk als lokaal niveau. 
 
Dit handboek is gebaseerd op informatie uit diverse bronnen, die met zorg zijn geselecteerd en verwerkt.   
Rotterdam Sportsupport aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden 
en wijzigingen van de inhoud van het handboek en/of acties die de vereniging op basis hiervan al dan 
niet onderneemt. 
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Hoofdstuk 1: Sponsorbeleid 

Voordat de vereniging start met het werven van sponsoren is het belangrijk dat het bestuur beleid opstelt 
op het gebied van sponsorwerving. Het beleid zorgt voor duidelijke kaders en richtlijnen binnen de 
vereniging. De betrokken vrijwilligers bouwen verder op dit verenigingsbeleid. 
In dit hoofdstuk gaan we in op wat er in het sponsorbeleidsplan moet staan.  

 

1.1 Organisatie, reden en doelstelling sponsorwerving 

In het sponsorbeleidsplan beschrijft het bestuur wat de vereniging op het gebied van sponsoring in de 
komende jaren wil bereiken en de manier waarop de vereniging dit wil doen. 
  
Er is altijd een reden waarom er sponsorinkomsten nodig zijn. De reden van sponsorwerving is belangrijk 
want het heeft invloed op de keuzes die gemaakt worden tijdens het sponsorwervingsproces. Daarbij 
komt dat potentiële sponsoren geïnteresseerd zijn in de reden van sponsorwerving van de vereniging. 
Voorbeelden van redenen voor sponsorwerving zijn: 

- Financiering van nieuw materiaal  
- Financiering van een nieuw project/activiteiten 
- Sponsoring van het sportieve doelstellingen 

 
Aan elke reden kan een doelstelling gekoppeld worden. Zorg ervoor dat de doelstelling SMART 
geformuleerd wordt: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden. 
 

 

  

 

 

 

 

1.2 Sponsorvormen 
De vereniging kan op verschillende manieren gesponsord worden. De manier van sponsoring hangt af van 
de behoeften van de vereniging. De behoefte de verenigingen is belangrijk voor het bepalen van de 
gewenste sponsorvorm. De vereniging kan voor één of meerdere sponsorvormen kiezen. Hieronder 
worden verschillende vormen kort toegelicht. 
 
Sponsoring in de vorm van geld 
De bekendste vorm van sponsoring is sponsoring in de vorm van geld. de vereniging ontvangt geld in ruil 
voor tegenprestaties. Het betaalde bedrag door de sponsor kan door de vereniging vrij besteedt worden 
of ontvangen zijn voor bepaalde activiteiten. Dit is afhankelijk van het afgesloten sponsorcontract. 
 
Sponsoring in de vorm van goederen, diensten en kennis 
Een andere bekende vorm van sponsoring bestaat uit sponsoring in de vorm van goederen, diensten en 
kennis. Bij deze vorm van sponsoring biedt de sponsor producten aan, verleent diensten aan de 
vereniging of deelt kennis die nodig is binnen de vereniging, denk aan een bouwmarkt die verf ter 
beschikking stelt om het clubhuis te schilderen, een notaris die gratis of goedkoper zijn diensten 
aanbiedt bij een statutenwijziging of een boekhouder die vrijwillig de penningmeester adviseert bij het 
opstellen van de jaarrekening. 
 

Voorbeeld doelstelling: 
 

De honkbalvereniging “Hit Em” wil op 30 januari 2025 €5.000 extra sponsorinkomsten 

gegenereerd hebben voor het aanschaffen van wedstrijdkleding voor alle jeugdteams.  
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De traditionele vormen van sponsoring in geld (sponsorbord, advertenties in clubblad etc) zijn bij de 
meeste verenigingen bekend. Daarnaast zijn de afgelopen jaren vele vormen van alternatieve 
inkomstenbronnen gecreëerd die op landelijk en lokaal niveau aangeboden worden. Rotterdam 
Sportsupport heeft een overzicht van de alternatieve inkomstenbronnen. Klik hier voor het artikel.  
 

1.3 Wet- en regelgeving 
Wet- en regelgeving speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is dan ook belangrijk om op 
de hoogte te zijn van alle wet- en regelgeving en toe te passen waar nodig.  
Het uitgangspunt is dat alles binnen het redelijke kan en mag, tenzij de wet, verhuurder van de locatie 
of de overkoepelende sportbond hier beleid op heeft. In algemene zin moet voorkomen worden dat 
personen blootgesteld worden aan niet relevante, ongezonde reclame-uitingen. In hoofdstuk 18.3 van het 
handboek Wet- en Regelgeving van het NOC*NSF staan diverse wet- en regelgeving toegelicht, alsmede 
diverse voorbeeldovereenkomsten. Hieronder 3 toevoegingen voor Rotterdamse Sportverenigingen. 
 
 
1.3.1 Landelijk  

 Vanaf 1 oktober 2021 is er de wet KOA, en mag er door wedkantoren, loterijen en 
andere gokgerelateerde bedrijven aan sportsponsoring gedaan worden. Bedenk wel goed of deze 
reclame uitingen passen bij de normen en waarden van jouw vereniging. 

 Er zijn diverse reclamecodes voor bijvoorbeeld alcohol, voeding en kansspelen. 
 
1.3.2 Gemeente Rotterdam 

 Rotterdam is partner van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding en heeft het 
Convenant Gezonde Sportevenementen ondertekend. De gemeente en partners spannen zich in 
om de beweging voor gezonde sportsponsoring en een gezond aanbod van eten en drinken gericht 
op kinderen in te zetten.  

 De gemeente heft reclamebelasting. Kort gezegd kost reclame die goed van de buiten de 
sportaccommodatie te zien is per m2 circa €56,- per jaar. Dit moet betaald worden door het 
bedrijf waarvoor reclame wordt gemaakt. Verteld dit op voorhand aan je sponsor, zodat dit geen 
onverwachte tegenvaller is. 

Je mag een reclamebord, vlag of andere sponsoruiting niet zomaar overal plaatsen. Hier zijn regels voor.  
 
 
1.3.3 Sportbedrijf Rotterdam:  
Het sportbedrijf Rotterdam, de grootste verhuurder van sportaccommodaties in Rotterdam, heeft een 
sponsorbeleid. Het komt er in het kort op neer dat huurders een aanvraag kunnen indienen bij het 
Sportbedrijf Rotterdam en zij beoordelen of de sponsoruiting geschikt is. Verder beoordelen zij of het 
materiaal en de positionering veilig is en voldoet aan de wetgeving (brandveiligheid e.d.).  
De geschiktheid van de sponsoring worden bepaald op basis van een aantal indicatoren:  

 Wet- en regelgeving.  
 Actualiteit 
 Extreme/omstreden religieuze of politieke uitingen.  
 Ongezonde/schadelijke merken (bv Energy drinks, Alcohol en rookwaren)  
 Zaken die beladen zijn met sterke voor- en tegenstanders (Black Lives Matter, Covid-19, zwarte 

piet).  
 Waarden en normen samenleving 
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Resultaat stap 1 

In het sponsorbeleid staat vastgesteld wat de reden en doelstelling van de sponsorwerving is én 
welke sponsorvormen binnen de vereniging passen. Tevens beschrijft het beleid hoe het werk 
wordt georganiseerd, verantwoord en voldoet aan de wet- en regelgeving. Tot slot is het 
sponsorbeleid aan de leden gecommuniceerd en goedgekeurd op de ALV  
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Hoofdstuk 2: Sponsorcommissie 
Nu de kaders voor sponsorwerving duidelijk zijn is het zaak om een sterke commissie samen te stellen. 
Voldoende en gekwalificeerde vrijwilligers zijn van cruciaal belang voor het succes van sponsorwerving. 
Het aantal vrijwilligers en de kwalificatie per persoon verschilt per vereniging en per behoefte. 
Sponsoring valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en is vaak ondergebracht bij de 
penningmeester/team financiën. De taken van de sponsorcommissie zijn anders en specifiek, waardoor 
er vaak anders gekwalificeerde vrijwilligers nodig zijn. In dit hoofdstuk gaan we in op het nut van een 
sponsorcommissie. 
 

2.1 Sponsorcommissie 
Het uitvoeren van het sponsorbeleid is (afhankelijk van de grootte van de vereniging) meestal te 
tijdrovend voor één persoon. Het team dat zich bezig houdt met het werven en behoud van sponsoren 
heet de ‘Sponsorcommissie’. Belangrijk is dat de Sponsorcommissie goed samenwerkt en dat er één 
gezicht naar buiten toe is. 
 
De Sponsorcommissie heeft de volgende taken: 
 Het bestuur informeren over de stand van zaken  
 Sponsorwerving 
 Administratie, sponsorbehoud en beheer 
 Uitvoering van de gemaakt afspraken in sponsorcontracten 
 Effectmeting en evaluatie 
 
Voor deze diverse taken zijn voldoende én gekwalificeerde personen van cruciaal belang voor de 
sponsorcommissie. Bepaal voor de vereniging hoeveel personen er nodig zijn om bovenstaande taken 
uit te voeren.  
Hieronder staan een aantal kwalificaties die je kunt hanteren bij het werven van commissieleden: 
 Planmatig kunnen werken 
 Creatief / oplossingsgericht 
 Doorzettingsvermogen 
 De waarde van sponsoring voor een potentiële sponsor in kaart kunnen brengen 
 
Een sponsorcommissielid hoeft niet over alle kenmerken te beschikken. Zorg er wel voor dat alle 
kenmerken aanwezig zijn binnen de sponsorcommissie, de commissieleden vullen elkaar aan. 
In bijlage 1 vindt u voorbeelden van functieprofielen voor Sponsorcommissieleden. 
 

· TIP · De sponsorcommissie kan (tijdelijk) ondersteund worden door een student in het kader 
van een stageopdracht. Diverse Hoge Scholen stellen regelmatig groepen studenten  

beschikbaar voor sponsorcommissies. Daarnaast kun je studerende leden  
benaderen of contact zoeken met een relevante opleiding 

 

Resultaat stap 2 

Er is een sponsorcommissie samengesteld met leden die aanvullende kwaliteiten hebben. Indien 
nodig en gewenst kun je een stagiair voor de ondersteuning van de sponsorcommissie 
aanstellen. 
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Hoofdstuk 3: Kenmerken van de vereniging 
Een (potentiële) sponsor wil zich verbonden voelen met de vereniging.  
Heeft de vereniging prestatieve ambities? Bedien je een specifieke doelgroep? Wat is de cultuur binnen 
de vereniging? Het is verstandig om als vereniging goed te weten wat de kernwaardes zijn en deze in 
kaart te brengen om zo sponsoren aan de vereniging te binden. In dit hoofdstuk bespreken we 
verschillende kenmerken van de vereniging die belangrijk zijn voor een sponsor.  
 

3.1 Betrouwbaar 
Een betrouwbare vereniging is de basis voor een samenwerking. Maak inzichtelijk hoe de structuur 
(organogram) van de vereniging is opgezet en welke sterktes hier uit voortkomen. Benoem daarnaast het 
maatschappelijke doel en de strategie van de vereniging. 
 

3.2 Activiteiten 
De vereniging heeft verschillende activiteiten die interessant kunnen zijn voor de (potentiële) sponsor. 
Beschrijf alle activiteiten die de vereniging organiseert of waaraan de vereniging deelneemt. Deze 
activiteiten kunnen interessant zijn voor (potentiële) sponsoren. 
 

 

3.3 Ledenbestand 
Om te bepalen welke bedrijven interessante potentiële sponsoren zijn, is het belangrijk om te weten wie 
je leden zijn. De leden en bezoekers van de vereniging vormen namelijk de belangrijkste tegenprestatie 
voor potentiële sponsoren. Om als vereniging goed in beeld te hebben hoe aantrekkelijk je bent voor 
sponsoren kun je de volgende zaken in kaart te brengen:  
 

 Aantal leden (verleden – heden – toekomstverwachting) 
 Kenmerken van de leden 

o Woonplaats/wijk, leeftijd etc. 
o Interesses (waar geven ze geld aan uit) 

 
Weet je niet goed welke interesses jouw leden hebben? Start dan met een enquête onder de leden. 
Onder bijlage 2 staat een voorbeeldenquête. 
 

· TIP · Voeg de enquête toe aan het inschrijfformulier. Op deze manier zorg je ervoor  
dat de informatie over de leden up-to-date blijft. 

 

3.4 Accommodatie en locatie sportvereniging 
Naast de leden kunnen de accommodatie en de locatie van de vereniging mogelijkheden bieden voor het 
sponsoraanbod. Het is dus handig om te weten wat sponsoren interessant kunnen vinden aan jouw 
accommodatie en de plek waar de accommodatie staat. 
 
 
 
 

Voorbeeld: 
Turnvereniging ‘t Boogje organiseert jaarlijks een interne wedstrijd voor al haar leden: De 
Boogjes Competitie. Na het binnenhalen van Eneco als sponsor kreeg de interne wedstrijd de 
volgende naam: De Eneco Competitie voor Boogjes. 
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3.4.1 De accommodatie 
Voor een sponsor kan het heel interessant zijn om zichtbaar te zijn op jouw accommodatie. Daarnaast 
kan het voor een sponsor erg aantrekkelijk zijn om de mogelijkheid te hebben om gebruik te kunnen 
maken van bijvoorbeeld het clubhuis of de sportvelden. De volgende zaken zijn daarom van belang om in 
beeld te hebben: 

 Bereikbaarheid en openingstijden accommodatie en kantine 

 Is de accommodatie in eigendom van de vereniging of huurt de vereniging van de gemeente? 

 De indeling van de accommodatie 
o Mogelijkheden voor sponsoring op/binnen de accommodatie 
o Welke activiteiten of evenementen kunnen plaatsvinden op de accommodatie 

 
3.4.2 De omgeving 
Het in kaart brengen van de omgeving van de vereniging helpt bij het in kaart brengen van (potentiële) 
sponsoren. Het betreft de fysieke omgeving (gebied), evenals de technologische omgeving en de 
maatschappij. 
 
3.4.2.1 Het gebied 
Het gebied is voor elke vereniging verschillend. Soms stelt een gebied van 1 km voldoende dekking voor 
potentiële sponsoren, soms is het benodigde gebied de hele stad en soms het hele land. Het gekozen 
gebied kun je in kaart brengen door te kijken naar het bedrijfsleven in en de economische situatie van 
het gebied. 
Breng het bedrijfsleven in kaart door de volgende zaken te beschrijven: 

 Het aantal bedrijven in het gebied (toename of afname) 
 De aard/de branche van de bedrijven. 

Informatie hierover is te vinden op www.cbs.nl en www.rotterdam.nl/(gebied) en 
https://kvkregiodata.nl/ 
 
3.4.2.2 Technologie 
Breng in kaart welke technologieën de vereniging kan gebruiken voor het werven van sponsoren maar 
ook welke communicatiemiddelen je kunt inzitten voor het promoten van de sponsoren.  
Voorbeelden van technologieën en communicatiemiddelen zijn: 

 E-mail 
 Social Media 
 Website 
 Narrowcasting 
 Whatsapp 

 
3.4.2.3 Maatschappij 
Inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij kan het werven van sponsoren makkelijker maken.  Deze 
ontwikkelingen zorgen voor specifieke doelgroepen, evenementen, sponsordoeleinden etc. 
Maatschappelijke ontwikkelingen zijn: 

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  
 Individualisering 
 Consumentisme 
 Vergrijzing 
 Professionalisering 
 Technologisering 
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3.5 Concurrenten 
(Sport)verenigingen met vergelijkbare kenmerken vissen vaak in dezelfde vijver wat betreft sponsoren. 
Wanneer je de concurrentie goed in kaart brengt neem je een voorsprong op hen. Je kan dan namelijk 
bij potentiële sponsoren aangeven wat juist jouw vereniging uniek maakt. Er zijn verschillende soorten 
concurrentievormen: 

 Soortgelijke sportverenigingen  
 Andere sportverenigingen 
 Andere instanties/organisaties met dezelfde behoefte richting sponsors 

 

3.6 Sportieve situatie 
De sportieve situatie van de vereniging kan voor sommige potentiële sponsoren belangrijk zijn. Het is 
dan ook verstandig om de sportieve situatie te beschrijven. Ga hierbij in op de volgende zaken: 

 De sportieve prestaties van de vereniging (ook die uit het verleden) 
 Beschrijving van de prestatieve teams/groepen/talenten/kampioenen  
 Wat wil de vereniging op sportief gebied bereiken? 

 
 
 
 

 

 
 

  

Resultaat stap 3 
Je hebt de kenmerken van de vereniging, accommodatie en omgeving beschreven en 
geanalyseerd. Deze gegevens heb je nodig voor het schrijven van het sponsorvoorstel en als 
input voor stap 4 & 5. 



 
 

                                                                                                                              
12 

rotterdamsportsupport.nl          Kampioen in verenigen 

 

Hoofdstuk 4: Wie zijn (geen) potentiële sponsoren? 
 
Nu de kenmerken van de vereniging en de omgeving bekend zijn, is de volgende stap het in kaart brengen 
en selecteren van de juiste potentiële sponsoren. Deze voorselectie speelt een belangrijke rol in het 
succes van sponsorwerving. Je wilt immers een goede connectie hebben met de (potentiële) sponsor en 
deze op een juiste manier benaderen. Voor deze stap kun je de verzamelde informatie uit stap 2 en 3 
gebruiken. 
Bij het selecteren van potentiële sponsoren is het ook van belang om te bepalen welke bedrijven de 
vereniging absoluut niet als sponsor wilt binnenhalen. 
 

4.1 Ondermijning en criminele inmenging 
Voordat je start met het selecteren van potentiële sponsoren is het belangrijk dat je bepaalt welke 
bedrijven de vereniging juist niet als sponsor wilt binnenhalen. Dit kunnen bedrijven zijn wiens normen 
en waarden niet in lijn zijn met die van de vereniging. Ook kan het zo zijn dat je bepaalde sectoren niet 
aan de vereniging wilt binden.  
Sponsoring is geen gift maar een zakelijke overeenkomst waarbij beide partijen een prestatie leveren. 
Uit onderzoek is gebleken dat er in Rotterdam bovengemiddeld veel sprake is van criminele inmenging bij 
sportverenigingen. Door een afhankelijkheidsrelatie op te bouwen, bijvoorbeeld door het sponsoren van 
substantiële bedragen, kan een dader de sportvereniging misbruiken voor persoonlijk gewin en/of 
criminele activiteiten. Om dit tegen te gaan is het van belang om altijd met duidelijke sponsorcontracten 
te werken waar de rechten en plichten van beide partijen in staan beschreven (hoofdstuk 8.3). Ook is het 
af te raden cash geld aan te nemen en moet je extra voorzichtig zijn met partijen die, kijkend naar de 
drie schillen, eigenlijk geen match zijn met de vereniging. Hier kun je meer informatie vinden over 
ondermijning en criminele inmenging binnen sportverenigingen 
 

4.2 Potentiële sponsoren 
De groep van potentiële sponsoren kun je verdelen met het systeem van de drie schillen. 

1. Binnenste schil 
2. Middelste schil 
3. Buitenste schil 
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4.3 Binnenste schil 
De binnenste schil bestaat uit mensen die al bij de sportvereniging betrokken zijn. In de binnenste schil is 
de kans van slagen het grootst vanwege de betrokkenheid aan de vereniging. Hierbij moet je denken aan 
de leden, ouders van jeugdleden, overige familieleden en kennissen van de leden. Ook de leveranciers en 
sponsoren uit het verleden behoren tot de binnenste schil.  
 
Bij het in kaart brengen van potentiële sponsoren uit de binnenste schil speelt de analyse van de leden 
(stap 3.3) een belangrijke rol. Inventariseer het beroep en de functie van de leden en hun sportfamilie. 
Begin met het werven van sponsoren onder je eigen leden. Sponsoring is een zakelijke overeenkomst 
waarbij emotie erg belangrijk is, het zogenaamde ‘gunnen’. En wie gunnen het de vereniging meer dan 
mensen die al betrokken zijn bij de vereniging?! 
 

4.4 Middelste schil 
De middelste schil bestaat uit bedrijven uit de directe omgeving. Bij deze bedrijven komt de vereniging 
makkelijker binnen omdat deze bedrijven de vereniging waarschijnlijk al kennen. Bij het inventariseren 
van bedrijven uit de middelste schil is de ligging van de vereniging en het bereik van de vereniging van 
belang. Dit heb je al omschreven in stap 3.4.  
 

4.5 Buitenste schil  
De buitenste schil bestaat uit bedrijven die nog geen relatie hebben met de vereniging, maar door hun 
activiteiten of beleid een goede match zijn. Denk hierbij aan de Rabobank (Rabo Clubsupport) en andere 
(landelijke) initiatieven en bedrijven. Het in kaart brengen van de buitenste schil is vooral interessant 
voor de vereniging die uit schil 1 en/of 2 weinig resultaten kan behalen of als de vereniging veel leden 
heeft, op hoog niveau presteert of regelmatig in de publiciteit komt (regionaal en/of nationaal).  
 

4.6 Match met de potentiële sponsor 
Maak een overzicht van potentiële sponsoren en houdt dit overzicht up-to-date. Vermeld de volgende 
zaken in het overzicht: 

 Naam van het bedrijf 
 Naam en functie contactpersoon 
 Contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer) 
 Omschrijving van het bedrijf  
 Waarom is het bedrijf een potentiële sponsor. 

 
Het is belangrijk dat je kijkt naar de overeenkomsten tussen de vereniging (stap 3) en de bedrijven en of 
er op één of verschillende vlakken een match is. 
Je kunt de volgende vragen stellen om overeenkomsten te vinden: 

 Welke bedrijven leveren producten en diensten aan de leden van de vereniging? 
 Welke bedrijven hebben een link met de vereniging op het gebied van beleid, missie en 

ambities? Bestaan er overeenkomsten? 
 Welke bedrijven hebben een link met de sport die de vereniging aanbiedt? 
 Wat willen de bedrijven bereiken met sponsoring van een vereniging? Kan de vereniging 

het bedrijf daarmee helpen? 
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Voorbeelden van een match: 
 Jeugdleden binnen een vereniging zijn interessant voor een speelgoedwinkel 

 Studenten binnen een vereniging zijn interessant voor uitzendbureaus en 
horecagelegenheden 

 Een prestatieve vereniging is interessant voor commerciële bedrijven die streven naar 
bijvoorbeeld het beste 

 Volwassenen binnen een vereniging zijn interessant voor autodealers en meubelwinkels  
 

Resultaat stap 4 
Je hebt een lijst met potentiële sponsoren in de 1e, 2e en 3e schil opgesteld en de bijbehorende 
match benoemd. Ook zijn de contactgegevens van de bedrijven verzameld.  
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Hoofdstuk 5: Wat heeft de vereniging te 
bieden? 
Als je weet wie de potentiële sponsoren zijn, is het belangrijk om de volgende vraag te stellen: Wat 
heeft de vereniging deze potentiële sponsoren te bieden? Tijdens deze stap breng je de verschillende 
tegenprestaties van de vereniging in kaart. Hierbij kun je gebruik maken van de verzamelde informatie 
uit stap 3 en 4. 
 

5.1 Communicatie & promotie 
Communicatie- en promotiemogelijkheden zijn één van de belangrijkste en meest voorkomende 
tegenprestaties die de vereniging kan bieden. Communicatiemogelijkheden bestaan uit het vermelden 
van de naam en/of logo van de sponsor op materialen van de vereniging. Daarnaast kan de potentiële 
sponsor promotie maken via de communicatiemiddelen van de vereniging. 
 
U kunt denken aan: 

 Naam en/of logo op wedstrijdkleding, trainingskleding, tassen van het eerste team 
 Naam en/of logo op boarding, vlaggen of dug-outs 
 De accommodatie, sportvelden/sportzalen of kleedkamers de naam van de sponsoren geven 
 Naam en/of logo op het welkomstbord, scorebord of mededelingenbord 
 Naam en/of logo op binnen reclame of sponsorwand in de kantine 
 Naam en/of logo van op briefpapier, posters, programmaboekjes, folders bij de aankondiging van 

activiteiten of toegangsbewijzen van evenementen 
 Plaatsen van reclame of producten in een vitrinekast 
 Naam en/of logo op het jaarverslag in het clubblad, de (digitale) nieuwsbrief of op de 

website. 
 
Als de vereniging geen eigen accommodatie heeft, kunnen vlaggen en reclame met de naam en/of logo 
van de sponsor opgehangen worden tijdens trainingen, evenementen en (neven)activiteiten van de 
vereniging. 
 

  

Voorbeelden van sponsoruitingen bij een vereniging zonder eigen accommodatie: 

 

Zwemvereniging “de Vis” heeft tijdens een zwemwedstrijd elk startblok voorzien van een vlag 

met de naam/logo van een sponsor. Zo is er een : Gammabaan, Karweibaan, Praxisbaan, 

Hornbachbaan etc. 
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5.2 Gastvrijheid 
De vereniging kan als tegenprestatie potentiële sponsoren en haar zakelijke relaties ontvangen en 
entertainen tijdens wedstrijden, toernooien en andere activiteiten van de vereniging. Deze 
tegenprestaties worden door sponsoren ingezet om in contact te komen met andere bedrijven en de 
relatie met bestaande zakenpartners te verbeteren. 
 
Voorbeelden: 

 De sponsor mag gebruikmaken van de accommodatie van de vereniging 
 De sponsor kan op de accommodatie van de vereniging een toernooi organiseren waaraan 

teams van klanten deel kunnen nemen 
 De sponsor kan met haar relaties een wedstrijd van het eerste elftal of de selectie bijwonen 
 Organiseer sponsorbijeenkomsten of sponsoravonden waarop alle sponsoren van de vereniging bij 

elkaar komen. 
 

TIP · Zorg voor voldoende gastvrijheid en communicatie- en promotiemogelijkheden. Het 
Rotterdamse bedrijfsleven vindt dit erg belangrijk. 

 

5.3 Imago 
Door het sponsoren van de vereniging proberen bedrijven hun eigen imago te verbeteren. Een sponsor 
onderneemt dan ook acties om aan de buitenwereld te laten weten dat hij sponsor is van jouw 
vereniging. Wanneer de potentiële sponsor zijn imago verbetert met behulp van jouw vereniging, dan 
levert de vereniging een tegenprestatie. Zo kan jouw vereniging als (aankomend) kampioen van de regio, 
of met een titel zoals “meest duurzame accommodatie”  interessant zijn voor een bedrijf. 
 
Voorbeelden: 

 De sponsor mag in advertenties vermelden dat het de vereniging ondersteunt 
 De sponsor mag de vereniging vermelden op hun website 
 De sponsor mag gebruikmaken van teamfoto’s van de vereniging in de kantoren van de sponsor 
 De sponsor mag het sponsorschap vermelden op posters, folders en brochures. 

 

5.4 Verkooprechten 
Met het verkooprecht mogen sponsoren hun producten en/of diensten verkopen op de vereniging 
gedurende het jaar of tijdens wedstrijden en/of (neven)activiteiten van de vereniging. De sponsor kan 
dan met een stand of kraampje aanwezig zijn. Ook het schriftelijk benaderen van de leden is een 
mogelijkheid. Zorg dat maar een aantal sponsoren het verkooprecht krijgen om overkill te voorkomen. 
Overleg eerst met de huidige sponsoren voordat je het verkooprecht aan nieuwe sponsoren gaat 
aanbieden. 
 

5.5 Unieke tegenprestaties 
Sponsoring van een vereniging wordt voor ieder bedrijf aantrekkelijker als de vereniging unieke 
tegenprestaties aanbiedt. Deze tegenprestaties worden speciaal bedacht voor de potentiële sponsor 
en is dus maatwerk.  
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Andere voorbeelden: 

 De vereniging geeft een aantal keer per seizoen een demonstratie/clinic op aanvraag van de 
sponsor 

 De sponsor heeft het recht haar naam te koppelen aan één van de evenementen of 
activiteiten die uw vereniging organiseert 

 De sponsor mag folders verspreiden tijdens evenementen, wedstrijden en/of 
nevenactiviteiten van de vereniging 

 Ontwikkel een ledenpas voor de leden. Met deze ledenpas krijgen de leden korting bij de 
sponsor. Hierdoor zal de sponsor meer klanten krijgen. 

 

· TIP · Organiseer brainstormsessies voor unieke tegenprestatie,  
probeer creatief te zijn en denk ‘out of the box’ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaat stap 5 
Je hebt in beeld gebracht wat de vereniging te bieden heeft op het gebied van communicatie, 
promotie, gastvrijheid, imago en andere tegenprestaties. Dit heb je nodig voor stap 6. 

Voorbeeld van een unieke tegenprestatie: 

Zwemvereniging ‘Splash’ heeft de Beren Eetcafés als sponsor binnen gehaald. Als unieke 

tegenprestatie zorgt de vereniging voor een levensechte Beren mascotte tijdens alle 

evenementen, wedstrijden en activiteiten. Ook mag de Beren Eetcafés de catering verzorgen op 

deze evenementen, wedstrijden en activiteiten. 
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Hoofdstuk 6: Sponsorvoorstel 
Nu je weet wat de vereniging te bieden heeft is het belangrijk om in kaart te brengen wat je kunt bieden 
aan een potentiële sponsor. Hiervoor ga je een duidelijk en compleet sponsorvoorstel schrijven. Het doel 
van het voorstel is het geven van informatie, de potentiële sponsor ervan overtuigen dat sponsoring van 
jouw vereniging iets oplevert en aangeven wat de vereniging van de sponsor vraagt. 
 

6.1 Sponsorformules 
Een sponsorformule is de manier waarop sponsoren worden ingeschaald binnen de vereniging. Een 
vereniging kan, afhankelijk van het doel, verschillende soorten sponsoren hebben: 

 Hoofdsponsor/Subsponsor 
 Eenmalige sponsor/Leveranciersponsor 
 Lid van de Bedrijvenclub/Business Club/Vrienden van… 
 Etc. 

 
De vereniging kan kiezen voor één of meerdere sponsorformules. Verstandig is om voor alle 
sponsorformules een algemeen voorstel te schrijven. Deze algemene voorstellen kun je dan op maat 
maken voor een potentiële sponsor. 
In bijlage 3 en 4 vindt je uitleg over de verschillende sponsorformules en een voorbeeld van hoe je 
deze sponsorformules in kunt vullen. 
 

· TIP · Bedenk creatieve, aantrekkelijke namen voor de sponsorformules. 
 

6.2 Sponsorvoorstel 
Het sponsorvoorstel dat je aanbiedt, schrijf je speciaal voor de potentiële sponsor. Als je een 
sponsorvoorstel op maat schrijft is het belangrijk dat je weet wat de potentiële sponsor met 
sponsoring van de vereniging wil bereiken. 
 
Binnen het sponsorvoorstel moet informatie gegeven worden over: 

 De vereniging (zie stap 3) 
 De ‘match’ tussen de vereniging en het bedrijf (stap 5) 
 Wat levert sponsoring van de vereniging het bedrijf op 
 De gekozen sponsorformule en de tegenprestaties (stap 6) 
 De gewenste tegenprestaties van de sponsor  
 De evaluatiemomenten van het sponsorcontract. 

 
Aandachtspunten bij het schrijven van een sponsorvoorstel: 

 Het sponsorvoorstel moet er aantrekkelijk uitzien en uitnodigen om te lezen 
 Schrijf helder en duidelijk 
 Overdrijf niet en vermeld geen zaken die de vereniging niet waar kan maken 
 Laat een ander het voorstel lezen voordat het sponsorvoorstel meegenomen wordt naar een 

potentiële sponsor 
 Geef de sponsor het idee dat het voorstel speciaal geschreven is voor zijn bedrijf 
 Maak foto’s van de toekomstige sponsor en voeg deze op de juiste plaatsen toe 
 Maak het voorstel aantrekkelijker met foto’s van de vereniging (eerste team, activiteiten, 

recreatiekamp, evenementen, wedstrijden, accommodatie, medewerkers en vrijwilligers) 
 Ontwikkel een motto voor de vereniging en vermeld deze in het verenigingsprofiel. 
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· TIP · Laat geen standaard brochures maken. Laat het sponsorvoorstel pas drukken als het 
voorstel op maat gemaakt is voor een potentiële sponsor. 

  

6.3 Waarde van een sponsorvoorstel 
De (financiële) opbrengst voor de vereniging, die je door middel van een sponsorvorm (zie paragraaf 
1.2) vorm geeft maak je duidelijk in een sponsorvoorstel. Deze opbrengst is afhankelijk van de 
tegenprestaties van de vereniging. De waarde kan op verschillende manieren worden bepaald: 

 De waarde van het topteam en/of de vereniging 
 De waarde van de verschillende tegenprestaties in vergelijking met concurrenten  
 Vaststellen van de waarde in overleg met de sponsor. 

 
De opbrengsten van het sponsorvoorstel moeten hoger zijn dan de kosten. Ook is het belangrijk dat je 
het doel van de sponsor mee laat wegen tijdens het bepalen van de waarde. 
 

TIP · Maak een ‘plakboek’ van alle artikelen over de vereniging uit lokale  
en regionale kranten/bladen. 

 
 
  

Resultaat stap 6 
Je hebt per potentiële sponsor een formule bepaald en dit uitgewerkt in een sponsorvoorstel. 
Ook heb je de waarde van het sponsorvoorstel bepaald. De vereniging is nu klaar om potentiële 
sponsoren te benaderen. 
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Hoofdstuk 7 benaderen sponsoren 
Als alle voorbereidingen zijn afgerond volgt de laatste fase in het werven van sponsoren en dat is het 
daadwerkelijk benaderen van sponsoren. 
 
Het benaderen van sponsoren kan op verschillende manieren. Het is van belang dat de sponsorcommissie 
een werkwijze kiest waarin ze zichtzelf fijn voelt en dat de manier aansluit op de behoefte van de 
sponsor. De benadering bepaalt of uw vereniging daadwerkelijk binnenkomt bij een potentiële sponsor. 
Goede voorbereiding is erg belangrijk! 
 

7.1 Eerste contactmoment 
Persoonlijke benadering is de sleutel tot succes. Het doel van het eerste contactmoment is het maken 
van een afspraak. Het benaderen van de juiste contactpersoon is hierin belangrijk.  
Tijdens het eerste contactmoment wil de potentiële sponsor informatie over de vereniging, de reden van 
sponsorwerving, de ‘match’ tussen de vereniging en het bedrijf en de aanwezigheid van andere 
sponsoren weten. 
 

7.2 Manieren van benaderen 
Tijdens de voorbereiding van het eerste contactmoment is het verstandig om te kijken of er reeds warme 
contacten zijn binnen de vereniging. Dit kan zijn omdat er leden zijn die werkzaam zijn bij of bekenden 
zijn van de potentiële sponsor. Deze leden kunnen het eerste contact leggen met het bedrijf en de 
vereniging introduceren. Let op: Niet elk lid is geschikt voor het leggen van contact.  
 
Bij de bedrijven waar geen warme contacten zijn, zijn er de volgende mogelijkheden: 

 Benadering per e-mail/brief 
 Telefonische benaderen 
 Binnenlopen/direct aanspreken 

 
Het voordeel van benadering per e-mail/brief is dat de contactpersoon naar de e-mail kan kijken 
wanneer hij/zij daar tijd voor heeft.  
Het voordeel van telefonisch contact of direct aanspreken is het directe contact. De potentiële sponsor 
kan uw vereniging op deze manier niet afwimpelen. Maar het voeren van een (telefoon)gesprek is niet 
makkelijk. 
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Denk om de volgende zaken bij het contact leggen met een potentiële sponsor:  
 Zorg dat de aanhef gericht is aan de juiste persoon  
 Geef kort informatie over de vereniging  
 Geef kort informatie over het sponsorvoorstel  
 Leg de match tussen de vereniging en het bedrijf uit  
 Geef aan wanneer de vereniging contact opneemt met het bedrijf om een afspraak te maken  
 Laat iets achter wat de interesse wekt van de potentiële sponsor en de vereniging 

vertegenwoordigd 
 

Voorbeeld van dingen die u kunt achterlaten: Een miniatuurexemplaar van een wedstrijdshirt, tennisbal, 
kopie sponsorboekje enz.  
 

7.3 Vastleggen van de afspraken 
Zoals eerder vermeld is sponsoring een vorm van gunning. Je wilt als vereniging zekerheid hebben dat de 
begrote inkomsten gerealiseerd worden én dat de afspraken van beide partijen nagekomen worden. Zorgt 
daarom voor een goede vastleggen van de afspraken zodat je de gemaakte afspraken kunt evalueren met 
de sponsor en nieuwe doelstellingen kunt formuleren. 
In bijlage 3 vindt je een voorbeeld sponsorovereenkomst waarin de gemaakte afspraken kunnen worden 
opgenomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaat stap 7 
Je hebt per de potentiële sponsor benaderd en warm gemaakt voor het sponsoren van de 
vereniging. Een vervolgafspraak is gemaakt en de afspraken zijn op papier gezet. 
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Hoofdstuk 8 Bijlages 
8.1 De Sponsorcommissie 
 
Doel:  Het doel van de Sponsorcommissie is het werven en behouden van sponsoren.  
 
Plaats in de vereniging: Valt onder het algemeen bestuurslid Sponsoring.  
 
Functie/taakinhoud:  

 Opstellen van een activiteitenkalender  
 Analyseren van uw vereniging  
 In kaart brengen van de omgeving en potentiële sponsoren selecteren  
 Vaststellen van het aanbod van de vereniging  
 Ontwikkelen van een sponsorvoorstel  
 Up-to-date houden van de sponsorvoorstellen/Benaderen van potentiële sponsoren  
 Invullen, afronden en archiveren van het sponsorcontract  
 De penningmeester en leden informeren over de stand van zaken Uitvoering van de afspraken  
 Effectmeting en evaluatie  
 Sponsorbehoud en –beheer  
 Het zoeken naar nieuwe sponsormogelijkheden  
 Het organiseren van sponsorbijeenkomsten  
 Tijdig contact opnemen met sponsoren als contracten aflopen  
 Het opbouwen van een sponsornetwerk  
 Voorstellen doen aan het bestuur in verband met sponsoring.  
 Een werkgroep of commissie bestaat idealiter uit:  

o Voorzitter: Link met dagelijks bestuur en aansturing werkgroep/commissie  
o Administrator: Administreert de financiële aspecten  
o Secretaris: verzorgt alle contracten en communicatie rondom sponsoring  
o Lid 1 Sponsorcommissie: Werving  
o Lid 2 Sponsorcommissie: Behoud  
o Lid 3 Sponsorcommissie: Communicatie  
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8.2 Ledenenquête 
 
Beste leden,  
Op dit moment is de Sponsorcommissie van onze vereniging druk bezig met het werven van sponsoren. De 
sponsoring zal ingezet worden voor het opzetten van nieuwe activiteiten en projecten. Om de juiste 
sponsoren te benaderen is het erg belangrijk dat we het ledenbestand goed in kaart brengen. Hierbij 
hebben wij uw hulp nodig!  
We willen u dan ook vragen onderstaande enquête in te vullen. De gegevens zullen vertrouwelijk worden 
behandeld en worden niet aan de toekomstige sponsoren gegeven.  
Graag willen we aan de ouders van de jeugdleden vragen om bij de kenmerken de gegevens van zowel uw 
kind als uzelf in te vullen. Gegevens die uw kind niet in kan vullen, kunnen door u ingevuld worden.  
Alvast bedankt voor uw hulp! 
 
Algemene gegevens: Bewaren/Toegang conform AVG  
Naam:  
Geslacht:  
Leeftijd:  
Woonplaats (postcode):  
Geboorteland  
Geboorteland ouders:  
E-mailadres:  
 
Kenmerken  
Opleidingen: basisschool / VMBO / HAVO / VWO / MBO / HBO / WO *  
Diploma’s:  
Eigen bedrijf: ja / nee  
Bedrijf:  
Functie:  
* Doorhalen wat niet van toepassing is.  
 
Interesses / hobby’s  
Welke hobby’s heeft u? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  
o Hardlopen / wandelen  
o Fietsen  
o Naar de bioscoop  
o Naar het theater   
o Naar het museum  
o Computeren   
o Lezen   
o Café/restaurantbezoek  
o Vakantie 
o Anders, namelijk …   
  
Bedankt voor uw hulp!  
  
Het bestuur  
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8.3 Voorbeeld sponsorcontract 
 
De ondergetekende:  
De sportvereniging (naam vereniging), gevestigd te (adres vereniging), rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door (naam en functie vertegenwoordiger vereniging),  
  
hierna te noemen “de sportvereniging”  
en, De (Vennoot/Maatschap/Stichting/Vereniging) (naam sponsor), gevestigd te (adres sponsor), 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie vertegenwoordiger),  
  
hierna te noemen “de sponsor”.  
 
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:  
 
Artikel 1: Aard en Inhoud  
De sponsor zal de sportvereniging sponsoren als (hoofdsponsor / subsponsor / lid van de bedrijvenclub 
/ lid van de vriendenclub / lid van de club van / ….) door middel van de hieronder opgesomde 
mogelijkheden: (verwijder de sponsoruitingen die niet van toepassing zijn of pas de omschrijving aan)  
  

Tegenprestatie van de sportvereniging  Prestatie van de sponsor  

    

Verbinden bedrijfsnaam aan de (sportvereniging of het eerste team)  *  

Vermelding bedrijfsnaam en logo op wedstrijdkleding  *  

Vermelding op website sportvereniging met logo en hyperlink  *  

Advertentie in het clubblad en/of nieuwsbrief (volledige, half, kwart)  *  

Vlag/spandoek/reclamebord. Materiaal wordt geleverd door sponsor  *  

Vermelding sponsornaam met logo op folders, mails en uitnodigingen  *  

Vermelding sponsornaam met logo op affiches  *  

Sponsor mag producten verkopen op evenementen, namelijk  *  

(specifiek product)     

Sponsor mag promotie maken voor zijn product op evenementen,  *  

door middel van (demonstratie, flyers, coupons.)     

De sponsor krijgt op evenementen ontvangstmogelijkheden ter  *  

beschikking, namelijk (aantal tribuneplaatsen, enz.)     
   
Omschrijf de prestatie van de sponsor:  
Bedrag per seizoen, voor x aantal seizoenen of:  
Omschrijving van de gesponsorde goederen of diensten.  
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Artikel 2 Duur  
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van (duur periode) ingaande op (aanvang periode) 
en eindigende op (einde periode). De overeenkomst zal na het verstrijken van de overeengekomen 
periode van rechtswege ophouden. Na beëindiging van deze overeenkomst, door welke partij ook, zal het 
partijen niet langer zijn toegestaan om rechten, in deze overeenkomst vastgelegd, uit te voeren.  
 
Artikel 3 Tussentijdse beëindiging  
Deze overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd in de navolgende gevallen:  
Door elke partij die een faillissement ondergaat, uitstel van betaling aanvraagt bij de rechtbank, 
dan  wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt. In geval dat (één der) partijen in redelijkheid 
deze overeenkomst niet kan voortzetten of de voortzetting de belangen van die partij/partijen ernstig 
zouden schaden.  
Opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief onder vermelding van de redenen van de 
tussentijdse beëindiging. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen 
terugvordering plaats op grond van deze overeenkomst betaalde of gepresteerd.  
   
Artikel 4 Sponsorbedrag  
De sponsor verplicht zich tot betaling van het onder artikel 1 overeengekomen sponsorbedrag, namelijk 
(overeengekomen bedrag) euro, of tot het leveren van de overeengekomen goederen of diensten.  
 
Artikel 5 Niet overdraagbaarheid  
Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden 
over te dragen.  
 
Artikel 6 Presentatie  
Over de wijze waarop de presentatie van de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor dient te 
geschieden, zal de sportvereniging steeds vooraf overleg met hem plegen. Presentatie buiten het 
sportieve optreden van de sportvereniging is slechts toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring van de 
sponsor.  
  
Artikel 7 Naamwijziging  
(de sportvereniging / het standaardteam) zal gedurende de looptijd van de overeenkomst worden 
genoemd (naam van de sportvereniging / standaardteam).  
De sportvereniging, in het bijzonder haar bestuursleden, officials en spelers (van het standaardteam) 
zullen zich zoveel mogelijk van de in het eerste lid aangegeven naam moet bedienen.  
De sportvereniging verplicht zich om de nieuwe naam duidelijk te vermelden op alle attributen en/of 
uitrustingstukken die haar standaardteam gebruikt, zoals bedoeld en omschreven in artikel 1 van deze 
overeenkomst. De vermelding dient te gebeuren op een met de sponsor overeengekomen wijze en voor 
zover door de sponsor gewenst.  
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Artikel 8 Representatie  
De sportvereniging draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens haar in welk verband dan ook, 
voldoet aan de eisen van representativiteit. De sportvereniging zal zich onthouden van handelingen en/of 
gedragingen ten gevolgde waarvan de goede naam van de sponsor en de sportclub in diskrediet kunnen 
worden gebracht.  
 
Artikel 9 Slotbepaling  
Bij eventuele geschillen in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in goed 
overleg en in de geest van de doelstellingen van de sportvereniging tot een oplossing trachten te komen.  
 
Artikel 10 Exclusiviteit  
De sportvereniging verplicht zich ertoe om de sponsor branche-exclusiviteit te garanderen. De 
sportvereniging mag geen sponsoring aangaan met branchegenoten van de sponsor, namelijk (branche 
van de sponsor), zonder schriftelijke toestemming van de sponsor.  
Overeengekomen en opgemaakt in tweevoud, (datum)  
 
De sponsor,  
(naam vertegenwoordiger)  
(functie vertegenwoordiger)  
(handtekening vertegenwoordiger)  
 
De sportvereniging,  
(namen bestuursleden)  
(functies bestuursleden)  
(handtekening voorzitter)  
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8.4. Sponsorformules  
 
Hoofdsponsor  
De hoofdsponsor is de grootste sponsor van de vereniging en zal de grootste bijdrage leveren aan de 
vereniging en dus de meeste tegenprestaties krijgen. De hoofdsponsor krijgt in principe alle 
tegenprestaties die de vereniging kan leveren. Verder heeft de hoofdsponsor het recht om zich 
hoofdsponsor van de vereniging te noemen en heeft een aantal rechten die andere sponsoren niet hebben 
(exclusieve rechten).  
 
Subsponsor  
Een subsponsor levert een kleinere jaarlijkse bijdrage dan de hoofdsponsor en krijgt dan ook niet alle 
tegenprestaties die de vereniging kan leveren. Verder heeft een subsponsor minder exclusieve rechten 
als de hoofdsponsor. Wel heeft een subsponsor het recht om zich sponsor van e vereniging te noemen.  
 
Eenmalige sponsoren  
Eenmalige sponsoren zijn bedrijven die een kleine en eenmalige bijdrage aan de vereniging willen geven. 
Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die:  

 Alleen willen adverteren op de website, in het clubblad of de nieuwsbrief  

 Alleen gebruik willen maken van promotie op de boarding van uw vereniging.  
Stel vaste prijzen op voor de verschillende tegenprestaties. Dit is erg makkelijk wanneer de vereniging te 
maken krijgt met eenmalige sponsoren.  
 
Bedrijvenclub / Business Club  
De bedrijvenclub bestaat uit een aantal kleinere bedrijven die wel willen sponsoren, maar geen 
hoofdsponsor of subsponsor kunnen worden door de kosten van deze sponsorformules. Leden van de 
businessclub leveren een beperkte jaarlijkse bijdrage en krijgen daarvoor een aantal tegenprestaties. De 
hoofdsponsor en subsponsor zijn automatisch lid van de bedrijvenclub.  
De vereniging kan als extra tegenprestatie een aantal keer per jaar een activiteit organiseren voor de 
bedrijvenclub. De sponsoren kunnen dan kennismaken met elkaar en de netwerkmogelijkheden tijdens 
deze activiteiten benutten.  
 
Club van (bedrag)  
De ‘club van’ bestaat uit bedrijven en personen die de vereniging willen steunen maar daar een beperkte 
bijdrage voor kunnen en/of willen leveren. Binnen een ‘Club van Honderd’ hebben alle leden de 
vereniging gesteund met € 100,-. Het bedrag dat van de leden van de ‘club van’ gevraagd wordt kan de 
vereniging zelf bepalen of in overleg met ‘de club van…’.  
 


