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Inleiding  
 

Voor u ligt het sponsorplan van voetbal- en handbalvereniging SSV. Doel van het plan is om alle 

mogelijke manieren van sponsoring bij SSV te beschrijven en aan te geven welke tegenprestaties 

SSV daarbij kan leveren.  

 

Uiteraard is dit plan een leidraad. In geval u zelf andere mogelijkheden tot sponsoring in 

gedachten heeft, staan wij hier uiteraard open voor. In dat geval is kunt contact opnemen met de 

sponsorverantwoordelijke binnen onze vereniging. Op dit moment is dat de heer Robert Jan Nat 

(072- 503 90 42).  

 

Wie zijn wij:  
 

SSV is een echte dorpsvereniging uit Stompetoren met zo’n 160 voetballeden en 100 

handballeden. Onze missie is:  
 

Bewegen in een gemoedelijke omgeving waarin wij naast de sportieve kant ook een 

bindende factor in  Stompetoren willen zijn. Uiteraard met de ambitie om op een zo hoog 

mogelijk niveau de sport te  beoefenen.  
 

Uitgangspunten hierbij: 
 

 Een zo professioneel mogelijke organisatie neerzetten; 

 Op amateur-basis de sport beoefenen, met andere woorden geen financiële dan wel materiele 

vergoedingen aan spelers; 

 Alle werkzaamheden zoveel als mogelijk door vrijwilligers uit te laten voeren; 

 Binnen de club een ontspannen en open sfeer.  

 

 

Aanwending van de sponsorbijdrage is zeer divers. Een belangrijk deel willen we in de jeugd 

investeren. Waarbij met name het aantrekken en behouden van een kwalitatief goede jeugdtrainer 

gewenst is om de continuïteit van kwaliteit bij de jeugd en dus de toekomst van de vereniging te 

waarborgen. Want zonder jeugd immers geen toekomst.  
 

Waarom zou ik SSV willen sponsoren? 
 

 Bijdrage leveren aan de beweging van de mens en de jeugd in het bijzonder; 

 Mogelijkheden om rond het veld en bij sportactiviteiten te netwerken; 

 Doelen van SSV helpen realiseren; 

 Gewoon omdat u het leuk vindt om ons te steunen. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijke manieren van sponsoring 
 

Hieronder staan alle vormen van sponsoring beschreven die bij SSV mogelijk zijn omschreven: 

 

 Hoofdsponsor 

 Subsponsor 

 Kledingsponsor 

 Bordsponsor 

 Kleedkamer sponsoring  

 Sponsoring op afrastering middels reclame doeken 

 Ballensponsor 

 Evenementensponsor 

 Overige vormen 
 

 

Ons streven is zoveel als mogelijk contracten af te sluiten voor een periode van 5 jaar. Daar waar 

een andere periode dan wel op verzoek van de sponsor of van SSV wenselijk is zal dat 

contractueel vastgelegd worden.  

Uitgangspunt bij alle contracten is dat zij stilzwijgend verlengd worden, behoudens opzegging 

drie maanden voor afloop van de contractsvervaldatum.  

 

 



Hoofdsponsor 
 

Hoofdsponsor is de meest zichtbare vorm van sponsoring bij SSV. De hoofdsponsor heeft het 

alleen recht om de kleding te sponsoren voor het 1e senioren voetbalelftal van SSV. Concreet 

betekent dit dat het eerste elftal van SSV in bedrukte kleding van uw bedrijf loopt. Uiteraard is 

deze vorm van sponsoring ook mogelijk voor ons 1e handbalteam.  

 

 Dit omvat de volgende onderdelen: 

 Kledingpakket + Trainingspak(op aanvraag) 

 Ingelijste foto 

 2 consumptiebonnen voor iedere thuiswedstrijd van het team, indien aanwezig 

 Uitnodiging voor de sponsor en/of medewerkeravond 

 1 reclamebord op A-locatie langs het veld 

 Advertentie in de nieuwsbrief 

 Vermelding als hoofdsponsor in de kantine 

 Deelname eventueel overleg doelstellingen SSV tussen bestuur, hoofdsponsor en subsponsors 

Dit komt neer op € 500,- per jaar (excl. kledingpakket). 

Subsponsor  
 

De subsponsor levert een financiële dan wel materiele bijdrage aan de doelstellingen van SSV. 

Deze vorm van sponsoring is iets minder zichtbaar dan de hoofdsponsor, maar daarom niet 

minder belangrijk voor SSV. Deze groep van sponsors draagt SSV een warm hart toe zonder zelf 

direct op de voorgrond te staan.  

 

Dit omvat de volgende onderdelen: 

 1 reclamebord op A-locatie langs het veld 

 vermelding als subsponsor in de nieuwsbrief 

 2 consumptiebonnen voor iedere thuiswedstrijd van het 1e team, indien aanwezig  

 Deelname eventueel overleg doelstellingen tussen bestuur, hoofdsponsor en subsponsors.  

 Uitnodiging voor de sponsor en/of medewerkeravond 

Dit komt neer op € 275,- per jaar. 



 

 

 

 

Kledingsponsor team 
 

Een kledingpakket bestaat uit shirts, broeken en sokken. SSV zorgt voor de aanschaf van de 

kleding, zodat er voor gezorgd wordt dat alle teams in dezelfde tenues lopen en dat SSV uniform 

naar buiten treedt.  

 

Een sponsoring van kledingpakket wordt aangegaan voor 5 jaar. SSV zorgt ervoor dat wanneer er 

tijdens deze periode nieuw materiaal nodig is, denk aan sokken en/of broeken, dit niet voor 

rekening komt van de sponsor. Met het aangaan van het sponsoren van kleding voor een team 

bent u dus verzekerd dat het team dat u sponsort er 5 jaar lang keurig netjes bij loopt. Het merk 

kleding dat gekozen is, is van het hoogwaardige merk Muta .   

 

 

Het pakket bestaat voor de afdeling voetbal standaard uit: 

 14 shirts met naam en/of logo op de voorkant 

 14 broeken 

 14 paar sokken 

 1 keeper tenue  
 

Voor de afdeling handbal zijn de volgende punten van toepassing: 

 shirts met naam en/of logo op de voorkant 

 broeken  

 sokken 

 1 keeper tenue  
 

en is tegen meerprijs uit te breiden met  

 Trainingspakken 

 Inloop shirts 

 

Hier volgt een kostenoverzicht van wat de kosten zijn in het seizoen 2016-2017 voor de voet- en 

handbalafdeling. 

    

Kosten Shirtsponsors 

Dit geeft het volgende: 

 



Voetbal 1 sponsor totale aanschaf € 850,- excl. BTW 

   Dit bedrag kan verschillen i.v.m. de opbouw van het logo 

   kosten per sponsor 

   1e jaar aanschaf tenue € 850,- excl. BTW 

   2e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   3e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   4e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   5e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

 

Voetbal 2 sponsors totale aanschaf € 960,- excl. BTW 

   Dit bedrag kan verschillen i.v.m. de opbouw van het logo 

   kosten per sponsor    

   1e jaar aanschaf tenue € 480,- excl. BTW 

   2e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   3e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   4e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   5e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

 

Handbal 1 sponsor totale aanschaf € 635,- excl. BTW 

   Dit bedrag kan verschillen i.v.m. de opbouw van het logo 

   kosten per sponsor 

   1e jaar aanschaf tenue € 635,- excl. BTW 

   2e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   3e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   4e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   5e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

 

Handbal 2 sponsors totale aanschaf € 732,- excl. BTW 

   Dit bedrag kan verschillen i.v.m. de opbouw van het logo 

   kosten per sponsor 

   1e jaar aanschaf tenue € 366,- excl. BTW 

   2e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   3e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   4e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 

   5e jaar jaarlijkse bijdrage € 100,-  incl. BTW 
  



 

 

 

Bord Sponsor  
 

Het is mogelijk om een reclame bord te sponsoren langs het A veld van SSV. De financiële 

bijdrage hiervoor is  

€ 100,= per jaar. Daarbij komt nog de eenmalige aanschafkosten van € 295,= ex BTW. 

 

Naast een bord op de gekozen locatie kunt u rekenen op: 

 Een vermelding als sponsor in de nieuwsbrief en in de kantine 

 Uitnodiging voor de sponsor en/of medewerkeravond 
 

Advertentie sponsor 
 

Bij deze vorm van sponsoring kunt u advertentieruimte kopen in onze nieuwsbrief. De  

nieuwsbrief verschijnt circa 8 keer per jaar.  

We hebben de volgende mogelijkheden:  

 

 Hele pagina  € 125,= 

 Halve pagina   €   75,= 

 Kwart pagina   €   50,= 

 

 

Kleedkamer sponsor  
 

Het is mogelijk om een kleedkamer te sponsoren. Uw naam wordt dan geplaatst op een bord op 

de deur van de kleedkamer. De kosten hiervoor zijn € 500,= per jaar.  

 

U krijgt hiervoor: 

 Uw naam op de deur van de kleedkamer  

 Vermelding als sponsor in de nieuwsbrief en in de kantine 

 2 consumptiebonnen voor iedere thuiswedstrijd van het eerste team, indien aanwezig 

 Uitnodiging voor de sponsor en/of medewerkeravond 
 

 



 

 

Ballen sponsor 
 

Het is mogelijk om een wedstrijdbal te sponsoren of om een set ballen te sponsoren voor tijdens 

de training. U sponsort al een bal voor € 50,=. Dit betekend naamsbekendheid voor de wedstrijd 

van het eerste elftal en 1 seizoen vermelding in de nieuwsbrief.  
 

 

Netten op ballenvangers of afrastering handbalveld 
U kan hiervoor zelf de grootte bepalen. De kosten voor de aanschaf zijn € 60,-/m2. 

De financiële bijdrage hiervoor is € 100,= per jaar. 
 

Evenementen sponsor 
 

Het is goed mogelijk om uw naam te verbinden aan een van de activiteiten/evenementen die op 

het complex plaats vinden. Omdat deze vorm van sponsoring vrij specifiek is, zal de inhoud van 

de sponsoring in overleg met u en het bestuur plaats vinden.  

 

Hieronder volgt een overzicht van evenementen die georganiseerd worden: 

 Jeugd toornooi 

 Seizoenafsluiting voor senioren van handbal en voetbal 

 Klaverjasavonden  

 Jeugd weekend 

 Buurt volleybal 
 

 

Overige vormen  
 

Mocht u onverhoopt een andere vorm van sponsoring aan willen bieden, dan is dat mogelijk. SSV 

heeft hierin een flexibele houding en staat open voor alternatieven.  

 

Uiteraard geld voor deze vorm van sponsoring dat de duur en vorm in goed overleg met SSV en 

de sponsor uitgewerkt moet worden. 
 

 

 


