SPONSORBELEID v.v. ELDENIA
Ons sponsorbeleid

Wat moet hiervoor geregeld worden?

Hierbij op 2 pagina’s het sponsor beleid voor komend
seizoen.

-

Waarom sponsoring?
Sponsoring is voor elke vereniging heel belangrijk. Ook
voor v.v. Eldenia. Het biedt een belangrijke bron van
inkomsten om de club draaiend te houden. Daarnaast zorgt
sponsoring voor een professionele uitstraling van de
vereniging en bindt het de club met ondernemers in de
omgeving. Met sponsoring kan de vereniging ook de
contributie beperken.

Krijgt iedereen altijd sponsorkleding?
In principe dient elke speler zelf wedstrijdkleding aan te
schaffen. Dat geldt voor iedereen. Als er een sponsor is, dan
is dat dus mooi meegenomen. Er is dus zeker geen garantie
dat iedereen sponsor kleding krijgt. De sponsorcommissie
doet haar best om samen met de ouders, begeleiders en
trainers ieder team van sponsorkleding te voorzien. Dat is
voor een selectieteam helaas makkelijker dan voor een
recreatieteam. Hulp is hierbij van groot belang, want zonder
hulp lukt het vaak niet om sponsors te vinden.

Er wordt een sponsorcontract afgesloten door de
sponsorcommissie voor minimaal 3 voetbalseizoenen.
Het sponsorlogo wordt opgeleverd in speciaal formaat
voor het drukwerk
Er wordt eerst gepast om de juiste maten te kunnen
opgeven.

Om te passen heeft de sponsorcommissie passetjes
beschikbaar.
Levering kan binnen 2 weken als aan bovenstaande
voorwaarden is voldaan.
De factuur voor de kleding gaat rechtstreeks van 100%
Voetbal of Snelders naar de sponsor.

De Sponsorbijdrage
Wanneer een sponsorlogo wordt gedrukt op kleding en/of
tassen, wordt ook een sponsorbijdrage gevraagd. Deze
bijdrage is afhankelijk van de mate van exposure. De
bijdrage voor een selectie elftal is groter dan voor een
recreatie elftal. De jaarlijkse sponsorbijdrage wordt door de
vereniging jaarlijks gefactureerd. Hieronder vind je de
bedragen. Voor 1e en 2e elftallen geldt maatwerk.

Hoe werkt het nu?
Sponsoring kan op verschillende manieren:
-

Kleding sponsoren
Bordsponsoring langs de velden
Reclame in 1 van de media van de vereniging
(www.eldenia.nl of Facebook)

Hoe werkt kleding sponsoring?
Kleding en wellicht ook tassen kunnen worden gesponsord.
De sponsor betaalt de Hummel catalogusprijs voor de
artikelen. Deze prijzen zijn te vinden op www.hummel.nl en
zijn inclusief BTW. v.v Eldenia zorgt voor de bedrukking:
clublogo, sponsor logo (maximaal 2 kleuren) en het
rugnummer op alle kledingstukken (indien verplicht).
Hiervoor betaalt de sponsor niets, tenzij er speciale wensen
zijn voor het drukwerk.
Het bedrukken van een shirt kost tussen de €13,50 en
€16,50, zo’n 50% van de aanschafwaarde. De vereniging
staat uitsluitend bepaalde Hummel artikelen toe om een
eenduidige uitstraling te krijgen.
De kleding wordt door de sponsorcommissie besteld bij
100% Voetbal of Snelders Sport middels een
bestelformulier.

Per Jaar, minimaal 2 jaar
Recreatie
F - O9
E - O11
D - O13
C - O15
B - 017
A -O19
Senioren
Selectie
F - O9
E - O11
D - O13
C - O15
B - 017
A -O19
Senioren

Wedtrijdshirt
en short
40
65
90
115
140
165
190

Tas

Wedtrijdshirt
en short
80
130
180
230
280
330
380

Tas

Andere
kleding
25
30
35
40
45
50
55

Maximaal
per sponsor
90
125
160
195
230
265
300

50
60
70
80
90
100
110

Maximaal
per sponsor
180
250
320
390
460
530
600

25
30
35
40
45
50
55
Andere
kleding
50
60
70
80
90
100
110

Voorbeeld: een sponsor van wedstrijdshirts van een C
recreatie elftal betaalt €115 per jaar, gedurende 2 jaar. Een
sponsor die een heel C team aankleed betaalt maximaal
€195 euro per jaar. Als een sponsor alleen een tas of alleen
een inloopshirt sponsort dan kost dit €40 euro per jaar. De
sponsorbijdragen voor een selectie elftal zijn dus 2x zo hoog
als voor een recreatie elftal.

SPONSORBELEID v.v. ELDENIA
Bordsponsoring
Bordsponsoring kan ook, maar een contract wordt voor
minimaal 3 jaar afgesloten vanwege de kosten. Een bord
langs veld 1 kost €300 per jaar, langs veld 2 €200 per jaar en
langs veld 4 €100 euro per jaar. Hierop is geen BTW op van
toepassing. Het eenmalig bedrukken van de borden kost
€100 per bord (exclusief BTW) en de rekening hiervoor gaat
rechtstreeks naar de sponsor. De jaarlijkse sponsorbijdrage
wordt door de vereniging jaarlijks gefactureerd.

-

kleding te lopen op het voetbalveld tijdens de wedstrijd.
Dit geldt ook voor uitshirts.
De sponsorcommissie bepaalt welk team welke kleding
ontvangt. Vaak gebeurt dit in overleg met de sponsor.
Indien sponsorkleding wordt uitgeleverd aan een team
met een andere team samenstelling dan het voorgaande
seizoen, dan zal in overleg met de sponsorcommissie
naar een passende oplossing worden gezocht. Er kan
echter niet van worden uitgegaan dat de vereniging
aanvullende kleding aanschaft.

Wat krijgt de sponsor er nu voor terug?
-

-

Het gebruik van het bedrijfslogo op en/of langs de
velden van Eldenia.
Het bedrijfslogo wordt getoond op de Facebookpagina
van v.v. Eldenia waardoor naamsbekendheid wordt
gecreëerd. Daarnaast kan het bedrijfslogo op
reclameborden langs de velden worden getoond.
Vooral dankbaarheid van spelers, ouders en de
Vereniging!
De mogelijkheid om samen met de sponsorcommissie
speciale acties op te zetten.

Uitleveren van de kleding
De aan de leden en begeleiding verstrekte gesponsorde
kleding worden opgenomen in een bruikleenovereenkomst
die eerst moet worden getekend voordat het wordt
overhandigd. Het is alleen voor gebruik naar, op of naast het
voetbalveld. De kleding is in eigendom van de vereniging.
Indien spullen kwijt raken of stuk als gevolg van
onzorgvuldig gebruik, dan worden de kosten verhaald.
Indien kleding stuk raakt als gevolg van normale slijtage dan
kan in overleg met de sponsorcommissie bekeken worden of
dit op kosten van de vereniging kan worden gemaakt. Er is
een belangrijke rol weggelegd voor de begeleiding van het
team. Zij nemen de kleding in ontvangst, tekenen zelf een
bruikleenovereenkomst voor het totaal en zorgen er daarna
voor dat elk lid dat kleding uitgereikt krijgt en een
bruikleenovereenkomst tekent.

De Spelregels
-

-

Er is altijd een sponsorcontract voor een team als er
kleding wordt gedragen met bedrijfslogo(‘s). Dus voor
elk team met gesponsorde kleding is er een
sponsorbijdrage.
Als er geen sponsorcontract is, dan wordt de kleding
dus niet uitgeleverd en gedragen.
Sponsorkleding wordt altijd besteld door de
sponsorcommissie.
De vereniging heeft een exclusief contract met
Hummel. Het is dus niet toegestaan om in andere

Contact
Mail naar sponsoring@eldenia.nl wanneer je vragen hebt
over sponsoring.

