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In dit Serviceproduct wordt besproken wat
er allemaal bij komt kijken wanneer een club
een sponsor zoekt.Tevens wordt sponsoring
belicht vanaf de kant van het bedrijf.

Financiën
Geld krijgt de club uit de contributie van
leden, uit entreegelden, uit de opbrengsten
van de horeca, via subsidies van gemeenten
(direct of indirect),of giften. Door allerlei
oorzaken zijn sportverenigingen min of meer
genoodzaakt op zoek te gaan naar bronnen
die kunnen helpen om de begroting sluitend
te maken. Leden aantallen lopen terug, subsi-
dieregelingen veranderen of houden zelfs op
te bestaan en een ook niet onbelangrijk punt
de kosten stijgen.

Twee soorten geldstromen komen dan in
beeld: eenmalige acties om een kostbaar plan
te kunnen uitvoeren.We spreken dan vaak
van fondswerving. Zie Serviceproduct
Fondswerving. Een manier om structureel
geld te generen is Sponsoring. Maar let op:
zorg dat uw club niet afhankelijk wordt van
haar sponsoren.

Sponsoring
Sponsoring is een overeenkomst tussen
twee partijen. De ene partij (de sponsor)
levert geld en/of op geld waardeerbare
prestatie, waartegenover de andere partij
(de gesponsorde) commerciële communica-
tie mogelijkheden en/of andere door de
sponsor gewenste zakelijke tegenprestatie
levert, direct of indirect voortvloeiend uit 
de sportbeoefening.

Een bekend voorbeeld is shirtreclame: een
bedrijf betaalt een bedrag en één van de

teams of alle teams van een club spelen 
met de naam van de sponsor op het shirt.
De naam van het bedrijf schalt uit de luid-
sprekers bij vele activiteiten van de club 
en u kunt de reeks ongetwijfeld zelf verder
invullen.

De club en het bedrijf maken duidelijke
afspraken over het beschikbaar te stellen
geld  en over de tegenprestatie. Dat gaat
door middel van een contract. Belangrijk 
is dan dat beide partijen aan hun trekken
komen. Het is dus niet zo dat alles een kant
op moet rollen. Dat geeft onvrede bij een
van de partijen en dan kan men na afloop
van de contractsperiode een verdere 
samenwerking wel vergeten.

Voor- en nadelen
Als je aan sponsoring begint en de opbrengst
gebruikt gaat worden om de begroting rond
te krijgen dan moet je wel zorgen voor een
constante geldstroom. Ook is het niet ver-
standig al te zeer afhankelijk te worden van
sponsoring. De club zou moeten kunnen
draaien op de normale inkomsten.

Sponsoring is in deze opvatting iets extra’s.
Is het bedrag dat via sponsoring binnenkomt
heel erg groot en deze bron zou opdrogen
dan moet de club de broekriem aanhalen en
dat komt meestal erg ongelukkig uit. De club
is dan in rep en roer. Er zijn clubs die voor
de dagelijkse gang van zaken bijna helemaal
afhankelijk zijn van sponsorgeld.Als een
sponsor dan afhaakt dan staat deelname aan
de competitie op het spel. U moet dus goed
weten wat u doet en een weloverwogen
beleid voeren. U moet dus eerst beslissen 
of u een begroting wilt hanteren waarbij de

Waar dient men 
rekening mee te 
houden als men een
sponsor zoekt?
Iedere sportvereniging heeft geld nodig. Geld voor het besturen van de
club en soms ook voor buitengewone uitgaven, zoals de verbouwing van
een accommodatie. Door middel van sponsoring kan men een gedeelte
van dit benodigde geld binnenkrijgen. Maar hoe komt men aan en
behoudt men deze sponsoren?

Tekst: Sportscan

Serviceproduct
H06

De KNKB heeft samen met Sportscan
diverse Serviceproducten ontwikkeld.
Elk Serviceproduct biedt een heldere
praktische verdieping op onderwerpen
uit de praktijk van sportbestuurders.
Per onderwerp worden landelijke ont-
wikkelingen besproken, tips en voorbeel-
den gegeven van collega-bestuurders en
kunt u gebruik maken van ervaringen
van anderen. Bij enkele Serviceproducten
horen aanvullende checklists, schema’s,
voorbeeldbrieven en documenten die u
direct kan toepassen in uw eigen vereni-
gingspraktijk. Deze aanvullingen vindt u
op de CD-rom. Doel van de Service-
producten is om bestuurders praktisch
te ondersteunen.

De KNKB en Sportscan verwachten niet 
voor elke vraag de beste oplossing te hebben.
Veelal bepaalt de ‘cultuur’ van de kaatsvereni-
ging het antwoord op de vraag. De KNKB
hoopt wel uw vereniging op weg te helpen,
de horizon te verbreden zodat Sportbestuur-
ders tijd over houden om actief dan wel 
passief ook zelf van sport te genieten.

Vragen 
Mocht u niet de informatie vinden die u zoekt
of heeft u aanvullingen? Laat het ons weten.

KNKB
Jan Rodenhuisplein 3
Postbus 131, 8800 AC  Franeker
Tel. 0517 39 73 00  Fax. 0517 39 73 38
Internet: www.knkb.nl
Email: info@knkb.nl

Uitgever, redactie en correspondentie
Sportscan BV
Ontwerp en vormgeving Serviceproducten
Sportscan BV
Postbus 1570, 8001 BN  Zwolle 
Tel: 038 - 422 7168 
Fax: 038 - 422 75 26 
Internet: www.sportscan.nl

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden 
ontleend. Niets van deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Het auteursrecht van deze Serviceproducten 
en de daarin verschenen artikelen alsmede de 
informatie die via de site www.sportvraag.nl
wordt aangeboden, worden door de uitgever
voorbehouden. Het verlenen van toestemming 
tot publicatie houdt in dat de auteur de uitgever,
met uitsluiting van ieder ander, machtigt de bij de
auteurswet door derden verschuldigde vergoeding
voor kopiëren te innen of daartoe in en buiten
rechte op te treden.
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club zichzelf kan bedruipen of dat u een
beleid voorstaat waarbij de financiering van
alle plannen om extra middelen vraagt.
Toegevoegde kennis is een ander voordeel
van sponsoring. Bedrijven die hun kennis en
kunde ter beschikking stellen, bijvoorbeeld
op het gebied van management en beleid.
Dit brengt ook meteen een nadeel met zich
mee namelijk een extra partij waar rekening
mee gehouden dient te worden. Een volgend
voordeel wat genoemd kan worden is de
garantstelling van sponsoren. Dit geeft 
verenigingen de mogelijkheid bepaalde 
activiteiten of evenementen zonder al te 
veel financiële zorg te organiseren.
Voorwaarde hiervoor is wel dat de admi-
nistratie van de club op orde is. Een laatste
nadeel wat nog genoemd kan worden is 
dat sponsors vinden nogal wat tijd vergt.

Communicatie
Tijdens de Olympische Spelen en Euro 2000
hebben we gezien op welke wijze sponsoring
en alle daaraan te verbinden uitingen tot het
uiterste werden uitgebaat.Alles was tot in
de puntjes en andere kleine lettertjes uit-
geschreven: voorwaarden, tegenprestaties,
boetebedingen enz. Bij een gewone sport-
vereniging zal het meestal niet zo uitgebreid
worden beschreven, maar de belangrijke
zaken moeten echt wel op papier worden
gezet.

Een sportvereniging moet het meestal niet
hebben van bedrijven die internationaal 
werken.Voor de meeste clubs geldt dat
sponsorrelaties wat dichter bij huis worden
gezocht. Maar ook hier geldt dat je allerlei
zaken goed moet regelen.Als we stap voor
stap op weg gaan om een plan samen te stel-
len komen we nader op een aantal aspecten
terug. Maar het is duidelijk: alleen met het
noemen van een naam komen we er niet;
ook is het plaatsen van een bedrijfsnaam 
op de kleding van de sporters nog lang 
niet voldoende.

De ene sponsor wil graag relaties mee-
nemen naar een sportontmoeting en hij 
wil dan met alle egards worden ontvangen.
Een sponsorhome is dan belangrijk; soms 
wil hij een dag of een halve dag het gebruik
van de sportaccommodatie omdat hij met
relaties wil sporten. Ook de mogelijkheid
relaties op een prettige manier te ontvangen
speelt soms een rol.Tijdens toernooien is
het kunnen verzorgen van promoties soms
belangrijk.We kunnen talrijke zaken opnoe-
men, die de ene keer wel en de andere keer
geen rol spelen. Het namen geven aan teams,
verenigingen en competities is een veel
gebruikt middel (Piet Zoomers/Dynamo,
Holland Casino eredivisie enzovoorts).
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De sportvereniging
Als een club nadenkt over de vraag of zij wil
overgaan tot sponsoring dan is het goed na
te gaan wat je hebt te bieden en waar je
eventuele sponsors kunt vinden.Als je wilt
gaan praten met een bedrijf moet je een
goede presentatie van de club verzorgen.
Naast de bekende gegevens van naam, adres,
oprichtingsdatum en tak van sport, aantal
leden in de diverse leeftijdscategorieën,
moeten er meer belangrijke zaken worden
vermeld. Op welk niveau wordt de sport
beoefend en welke ambities heeft de club?
(We willen over drie jaar tot de top van
Nederland behoren, of: we willen bevorde-
ren dat zoveel mogelijk mensen op hun
eigen niveau de sport kunnen beoefenen.
We vinden het daarbij niet belangrijk of 
we de top halen).

Als een club nadenkt over sponsoring is het
ook van belang argumenten te verzamelen
waarom het voor een bedrijf interessant zou
kunnen zijn uitgerekend jouw club te spon-
soren. Het bedrijfsleven sponsort niet zo
maar; het wil waar voor zijn geld. Publiciteit
is belangrijk. Het bedrijf moet het interes-
sant vinden zijn naam aan jouw club te kop-
pelen. Daar moet een meerwaarde inzitten.

Motieven
Een bedrijf kan verschillende motieven 
hebben te gaan sponsoren:
1. Emotionele overwegingen:

Vader sponsort het team van een dochter.
Zakelijke overwegingen spelen hier vaak
geen rol.Als het om relatief kleine be-
dragen gaat is deze vorm van sponsoring
geen probleem, maar als het om grotere
bedragen gaat dient men alert te zijn op
de continuïteit.Als dochter verdwijnt is 
de sponsor ook meestal weg.

2. Zakelijke  overwegingen:
• Het bedrijf wil de omzet verhogen en

wil dit bereiken via de vereniging.
• Naamsbekendheid verhogen.
• Het imago dat het bedrijf heeft 

proberen uit te dragen dan wel te 
veranderen.

• Extra mogelijkheden informatie te 
verzorgen.Verbeteren motivatie van 
de eigen medewerkers

3. Relatieopbouw: Steeds meer nemen we
waar dat bedrijven sponsoren omdat op
die wijze vaak contacten gelegd kunnen
worden die weer nieuwe kansen bieden.
Daarom zien we sponsorruimtes en 
gereserveerde tribunes bij wedstrijden.

Voor wat hoort wat
Naast de overwegingen die een bedrijf heeft
speelt nog een ander punt een heel belang-
rijke rol. Het bedrijf wil weten wat de club
te bieden heeft, wat de sponsor terug krijgt

voor zijn goede geld, wat de visie van de
club is. Daarbij komen zaken aan de orde 
als: moet de sponsor overal zelf voor 
zorgen; hoe is het draagvlak binnen de club
m.b.t. sponsoring; is er sprake van branche-
exclusiviteit (een slager als sponsor, een 
aannemer of mogen er meerdere slagers en
aannemers als sponsor worden geworven?);
hoe vindt terugrapportage plaats naar de
sponsor.

Een opsomming wat de sportvereniging aan
een sponsor te bieden heeft volgt hieronder:
• Verkooprechten 

De sponsor het recht geven om zijn 
producten te verkopen rondom
(sport)evenementen

• Managementinvloed 
De sponsor kan het recht krijgen om
invloed op het bestuur van de vereniging
uit te oefenen.

• Ontvangstmogelijkheden (hospitality)
Sponsors de mogelijkheid geven om 
klanten, personeel, leveranciers e.d. uit 
te nodigen. Bijvoorbeeld ontvangst tijdens
wedstrijden, toernooien en andere 
evenementen.

• Presentatie in de media 
De gesponsorde onderneemt extra 
activiteiten om te zorgen voor meer
publiciteit in de media. Bijvoorbeeld
advertenties met foto’s, openingen,
interviews enzovoorts

• Communicatiedragers 
De sponsor is vooral geïnteresseerd in
het communiceren met doelgroepen die
voor hem van belang zijn. Mogelijkheden
om zijn naam naar buiten te brengen zijn:
naamkoppeling, gebruik van kleding,
schoeisel van de sponsor, aanbrengen van
naamlogo op kleding, materiaal, reclame-
borden of andere objecten, speciale 
promotiematerialen, beeld- en 
geluidreclame, enzovoorts.

Maar al te vaak wordt vergeten dat bij het
zoeken naar een sponsor goed moet wor-
den gekeken of een sponsor en een club wel
bij elkaar passen.Als eenmaal een sponsor-
contract is gesloten dan trekken ze samen
op; dan straalt het goede van de een af op
de ander. Hetzelfde geldt ook voor eventuele
negatieve publiciteit. Dat maakt veel bedrij-
ven huiverig zich als sponsor te binden aan
een bepaalde club. Een bekend voorbeeld in

dit verband is de betaald voetbal organisatie
Vitesse en NUON. Een goed koppel. Ze had-
den alle twee voordeel van de deal totdat 
de problemen bij de voetbalclub ook een
geweldige negatieve uitstraling veroorzaak-
ten in de richting van de sponsor.

Sponsor
Sponsors kunnen verschillende prestaties
leveren:
1. Financiële prestaties. Een afgesproken

bedrag beschikbaar stellen aan de club.
Dit is de meest eenvoudige benadering.

2. Communicatie. Professionele aanpak van
communicatie naar bijvoorbeeld pers en
overheid. Maar ook hulp met verzorgen
clublad, internet, enzovoorts.

3. Materiele sponsoring. Sponsoren in natura:
gebruik van allerlei zaken van het bedrijf
door de vereniging (gebouwen, transport-
middelen).

4.Accommodaties. Het beschikbaar stellen
van bedrijfskantines dan wel kantoor-
ruimtes.

5.Adviseren en andere personele onder-
steuning.

Stappenplan
In het voorgaande hebben we duidelijk
gemaakt dat als je eenmaal hebt besloten dat
je met één of meer sponsors in zee wilt, je
de zaak heel systematisch moet benaderen.
Een stappenplan is hierbij noodzakelijk. Dan
weet iedereen wat de bedoeling is.Tevens is
het duidelijker welke volgorde van handelen
moet worden aangehouden en, vaak wordt
dit vergeten, wie wat  mag doen.

Het stappenplan bestaat uit de volgende
stappen die op de volgende pagina’s per stap
uitgebreid besproken zullen worden:
1. Voorbereiding
2. Analyse
3. Sponsorvoorstel
4. De selectie van sponsors
5. Benaderen van kandidaat-sponsor
6. Het contract
7. Uitvoering
8. Meten van de effecten van sponsoring

Ad 1 Voorbereiding
De voorbereidingsstap valt uiteen in twee
fasen:

A. De organisatie
• Wie is verantwoordelijk voor de sponsor-

ingactiviteiten, wie    trekt de kar?
• Wat zijn de doelstellingen?
• Wat zijn de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden?
• Hoe wordt bestuur en vereniging 

geïnformeerd?
• Welke kosten mogen er worden gemaakt?

Past de eventuele
sponsor wel bij 

de club? 
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B. Kennis- en informatieverwerving.
• Via boeken, cursussen en seminars.
• Ervaringsuitwisseling met collega-

verenigingen.
• Door informele gesprekken met bedrijven

en winkeliers.
• Bestudering van de richtlijnen en 

voorschriften die binnen de eigen 
sportbond gelden.

• Bestudering van subsidieregels en de 
consequenties van sponsoring daarop.

Na deze stappen begint het eigenlijke werk.
Nu gaan we de zaak toespitsen op de 
vereniging. Dit leidt tot de volgende stap.

Ad 2 Analyse
De omvang van de analyse die je sport-
vereniging zal moeten maken is volledig
afhankelijk van de omvang van het sponso-
ringplan. Gaat het om de hele vereniging 
of gaat het om de sponsoring van een 
toernooi? Een heel verschil.We beperken
ons in dit stappenplan tot een redelijk 
overzich-telijk doel: De sponsoring van 
een evenement.

De commissie die zich met de sponsoring
bezig houdt zal afspraken moeten maken
over de volgende zaken:

1. Doelstellingen en wat er gesponsord moet
worden.Welke prestatie gaat men aanbie-
den aan de sponsors? Denk hierbij aan
wat al verkocht is (gesponsord wordt),
wat mag binnen de reglementen, hoe de
leden erover denken etc.

2.Welke tegenprestaties wil men krijgen van
de sponsor. Denk hierbij niet alleen aan
geld, maar ook aan goederen en diensten.
Deze kunnen de begroting een heel ander
gezicht geven, zodat inkomsten uit
inschrijf- en entreegelden voor andere
doelen gebruikt kunnen worden.

3. De begroting 
Maak hierbij verschil tussen de begroting
van het evenement in zijn geheel (welke
rol speelt de sponsoring hierin) en werk
de post sponsoring/donaties tot in detail
uit. Bedenk dat ook kosten kunnen 
worden gemaakt voor het verkrijgen 
van sponsoring en de uitvoering van de 
sponsoring (met name dit laatste kan 
ook direct doorberekend worden aan 
de sponsors).

4. Planning 
Wanneer is het evenement, wanneer moet
men definitief ja/nee besluiten, wanneer
moet de sponsoring rond zijn, wanneer
moet het aanbod aan de sponsor klaar
zijn. Plan dit nauwkeurig en realistisch.

5. Organisatie 
Wie doet wat. Benoem iemand die het
aanbod vaststelt, verder uitwerkt, wie 
contacten zoekt met sponsors, wie de
afspraken maakt, wie de gesprekken voert,
wie onderhandelt en wie uiteindelijk de
contracten opstelt c.q. de afspraken schrif-
telijk bevestigt. Denk ook alvast na wie de
sponsoring uit gaat voeren en hoe.

6. Contracten
Gaat men de standaardcontracten van 
de bond of de NOC*NSF gebruiken, of is
alleen een brief voldoende, of moeten er
specifieke contracten worden opgesteld
en is juridisch advies nodig. Maak het niet
ingewikkelder dan noodzakelijk; maar
voorkom misverstanden en problemen.

7.Voorbereiding voor de uitvoering 
Denk hier vast goed over na.Wie gaat 
dit doen, wanneer, wat gebeurt er met 
de kosten hiervan, hoe wordt dit georgani-
seerd, zijn sommige zaken voor meerdere
sponsors tegelijk te doen.Aldus voorkom
je dat zaken aan sponsors worden ver-
kocht die later in de praktijk niet uit te
voeren zijn.

Er volgen nu twee voorbeelden van een
sponsorcontract
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SPONSORING-OVEREENKOMST

De ondergetekenden:
1. De Koninklijke Nederlandse Kaats Bond, gevestigd te Franeker, hierna te noemen: de K.N.K.B., ten deze vertegenwoordigd door:

de heer                    , voorzitter K.N.K.B.; hierna te noemen: de K.N.K.B.

2. B.V                    , gevestigd te                    , ten deze vertegenwoordigd door de heer                    , hierna te noemen: de sponsor.

In aanmerking nemende dat:
De K.N.K.B. en B.V                    overeenstemming hebben bereikt terzake van een sponsoring-overeenkomst onder de hierbij 
vastgelegde bepalingen;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1
1. De K.N.K.B. verleent aan de sponsor het recht, die verklaart dit recht te aanvaarden, om de in de bijlage dezes vermelde sponsor-

faciliteiten van de K.N.K.B. aan te wenden ter bekendmaking van de naam, producten en/of diensten van de sponsor, waar tegenover de
sponsor voor ieder jaar gedurende welke deze overeenkomst van kracht is een vergoeding van h          (ZEGGE …… EURO) 
exclusief omzetbelasting aan de K.N.K.B. verschuldigd zal zijn.

2. De sponsor verplicht zich het hierboven genoemde bedrag jaarlijks te betalen voor (1 augustus).
De K.N.K.B. zal tenminste veertien dagen voor de uiterste betaaldag een rekening zenden.

3. Het bepaalde in het eerste lid laat onverlet het recht van de K.N.K.B. om naast de sponsor een of meer andere hoofd- en/of 
co-sponsor(en) aan te trekken.

Artikel 2
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, ingaande 1 juni 2000 en mitsdien eindigend op 31 mei 2003,
onverminderd het  bepaalde in artikel 3. Deze overeenkomst zal na het verstrijken van de overeengekomen periode van rechtswege 
eindigen, onverminderd het bepaalde in artikel 3. De K.N.K.B. stuurt van deze beëindiging aan de sponsor een schriftelijke bevestiging.

Artikel 3
Deze overeenkomst kan voorts in onderstaande gevallen tussentijds zonder dat enige sommatie en rechterlijke tussenkomst zal zijn ver-
eist, worden beëindigd en wel met onmiddellijke ingang, tenzij in dit artikel anders is aangegeven:
a. door een der partijen indien de wederpartij failleert, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd

wordt;
b. door een der partijen indien de wederpartij deze overeenkomst niet nakomt en/of overtreedt, en die – mits herstelbaar – niet alsnog

binnen een daartoe door de wederpartij gestelde redelijke termijn nakomt dan wel de overtreding herstelt;
c. door de sponsor indien zijn naam op grond van maatregelen van overheidswege en/of andere instanties en/of organisaties bij publicitaire

uitingen zoals persverslagen, foto’s of interviews, niet meer in beeld mag komen dan wel indien op grond van zulke maatregelen de 
sponsor wordt beperkt in hun andere mogelijkheden gebruik te maken van de in de bijlage genoemde sponsor-faciliteiten, een en 
ander naast de op het moment van ondertekening van deze overeenkomst in dit verband bestaande, aan partijen genoegzaam bekende,
verbods- en gebodsbepalingen.

In geval van tussentijdse opzegging door de sponsor krachtens het hiervoor sub c. bepaalde, dient een opzegtermijn van zo mogelijk ten-
minste zes maanden in acht te worden genomen. Opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief onder vermelding van de redenen.
In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt restitutie naar rato van de verstreken contractduur plaats van hetgeen
krachtens de overeenkomst reeds is betaald.

Artikel 4
Het is partijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen,
tenzij de wederpartij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk haar instemming heeft betuigd.

Artikel 5
De K.N.K.B. zal desgevraagd medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de sponsor, mits die activiteiten de belangen van de
K.N.K.B. niet schaden.

Artikel 6
Tenminste eenmaal per jaar zal voor de aanvang van het kaatsseizoen (als regel voor 1 mei) een overleg plaatsvinden tussen afgevaardigden
van de K.N.K.B. en de sponsor. Dit overleg zal onder meer dienen tot het toezichthouden op de naleving van de bepalingen uit deze 
overeenkomst alsmede het bevorderen van de daaraan verbonden werkzaamheden.

Artikel 7
De K.N.K.B. zal de sponsor informeren en geïnformeerd houden over haar activiteiten en evenementen.
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Artikel 8
Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan om rechten, welke ieder aan
deze overeenkomst kan ontlenen, speciaal met betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te oefenen.

Artikel 9
Alle geschillen, welke mochten ontstaan omtrent de inhoud en uitleg van deze overeenkomst zowel van juridische als van feitelijke aard,
zullen met de uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door de Arbitragecommissie Sportsponsoring zoals omschreven in het
reglement van deze commissie, ingesteld door N.O.C.*N.S.F. en de Vereniging Sportsponsoring Nederland.

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen dit bij een deurwaardersexploot of per aangetekende brief aan de 
wederpartij gemotiveerd meedeelt. Een geschil wordt binnen veertien dagen na het ontstaan bij geschrift aanhangig gemaakt door indiening
in drievoud daarvan bij het secretariaat van de commissie, houdende een behoorlijke omschrijving van het geschil en van hetgeen wordt
gevorderd met vermelding van naam, adres en plaats van vestiging van partijen. Daarbij moet tevens (een kopie van) de overeenkomst 
worden overlegd, waarbij de partijen de beslechting van tussen hen gerezen geschillen aan de commissie hebben opgedragen.
Het in dit artikel bepaalde geldt als akte van compromis.

Artikel 10
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 11
Wijziging van deze overeenkomst kan slechts rechtsgeldig geschieden bij door beide partijen ondertekend aanhangsel.

Artikel 12
Aan deze overeenkomst is een bijlage gehecht, welke bijlage deel uitmaakt van deze overeenkomst.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op (25 juni 2000) te Franeker.

Voor K.N.K.B.: Voor de sponsor:

Bijlage behorende bij de sponsoringovereenkomst d.d                    tussen de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond 
en B.V 

Deze bijlage vormt een geheel met en maakt deel uit van de sponsoringovereenkomst
d.d. (25 juni 2000) tussen de K.N.K.B. en B.V
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RECLAMEBORD
Overeenkomst voor het huren van reclame op het sportpark <naam> van de sportvereniging <naam>

De ondergetekenden:
<naam> penningmeester van de sportvereniging <naam> handelend namens de <naam> verder genoemd ‘de verhuurder’,
contractant te ener zijde, en <naam, persoon, adres, plaats> verder genoemd de ‘huurder’, contractant te andere zijde,

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 ALGEMENE BESCHRIJVING EN PLAATS BEPALING
1. de huurder verklaart van verhuurder in huur te hebben genomen een reclamebord groot <grootte> strekkende meters op het 

sportpark <naam>
2. Het reclamebord bevindt zich langs het hoofdveld op de begane grond.

Artikel 2 DE HUURSOM
1. De huursom is afhankelijk van de klasse/afdeling waarin de verhuurder met zijn standaardteam uitkomt en zal derhalve per seizoen

worden vastgesteld en wel in de volgende zin:
Hoofdklasse: r <bedrag> per strekkende meter
1e klasse: r <bedrag> per strekkende meter
2e klasse: r <bedrag> per strekkende meter
3e klasse: r <bedrag> per strekkende meter
enzovoorts

In de huursom is inbegrepen een jaarlijkse bijdrage in de kosten van aanschaf, inclusief het aanbrengen van de reclametekst alsmede het
onderhoud van het reclamebord.

3. De huursom zal per jaar en ieder jaar bij vooruitbetaling worden voldaan,
4. Bij nalatigheid van de huurder in de betaling van de huursom of van enige andere verplichting uit deze overeenkomst is de 

verhuurder gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst, terstond deze overeenkomst te beëindigen.

Artikel 3 AANSPRAKELIJKHEID.
1. De huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, zoals de 

verhuurder de huurder vrijwaart voor alle aanspraken van derden op het gehuurde reclamevlak.

Artikel 4 ALGEMENE VOORWAARDEN.
1. De verhuurder heeft het recht het bord voor werkzaamheden aan het veld of tribune tijdelijk weg te laten halen zonder restitutie van

een deel van de huursom.
2. Er vindt slechts een restitutie van een evenredig deel van de huursom plaats wanneer het bord langer dan 30 (dertig) 

achtereenvolgende dagen van het veld verwijderd dient te blijven.
3. De verhuurder zal het reclamebord opleveren in gedekte ondergrond, voorzien van reclametekst en de benodigde bevestigingsmiddelen.
4. Tussentijdse wijzigingen van de reclametekst komen voor rekening van de huurder.
5. De reclametekst mag niet in strijd zijn met de goede zeden en normen.
6. De verdeling van de reclameruimte geschiedt naar datum van binnenkomst van de opdracht. Binnen de bestaande mogelijkheden

wordt de keus aan de verhuurder gelaten.
7. In geval de verhuurder B.T.W.- plichtig wordt, zal de huurder over de huursom B.T.W. verschuldigd zijn.
8. De verhuurder blijft eigenaar van het reclamebord.

Artikel 5 TIJDSBEPALING.
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van <aantal> jaar, ingaande op <datum> en eindigend op <datum>
2. Na afloop van de overeenkomst wordt deze stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke aangetekende opzegging van een der

partijen, tenminste  <periode> voor afloop van de overeenkomst.

Artikel 6 ONVOORZIEN
1. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist uitsluitend de verhuurder.

Aldus opgemaakt te <plaats> op de datum <datum>

<handtekening> <handtekening>
contractant te enerzijde, contractant te andere zijde
de verhuurder de huurder



Ad 3 Sponsorvoorstel
We moeten nauwkeurig aangeven welk bod
we aan een mogelijke sponsor willen voor-
leggen. Hier geven we aan wat we standaard
kunnen leveren en of we ook zaken kunnen
leveren die specifiek van belang zijn voor
juist deze sponsor. Het spreekt voor zich dat
een voorstel er altijd prima verzorgd moet
uitzien.

De volgende onderwerpen  moeten in elk
geval beschreven worden:
• De presentatie van de vereniging en van

de tak van sport die beoefend wordt.
• Het sponsorproject; de te sponsoren 

activiteit.
• Waarom sponsors worden gezocht en

hoe de vereniging met sponsors omgaat.
• De commerciële aspecten 

Waarom is het evenement commercieel
aantrekkelijk? Noem het aantal bezoekers

dat wordt verwacht, de publiciteit die
eraan gegeven gaat worden, de oplage van
materialen, de mogelijkheden wat betreft
het leveren van gastvrijheid en de eventu-
ele verkoopmogelijkheden van producten.

• De prestaties die je als vereniging aan wil
bieden.Voor welke termijn die geldt en de
vorm waarin die prestaties geleverd zullen
worden.

• De tegenprestaties van de sponsor.
Ook hier is duidelijkheid noodzakelijk.
Bovendien moet het in verhouding staan
tot de aangeboden prestaties van je 
vereniging. Ook de mogelijkheid om een
gedeelte van de tegenprestatie te leveren
(met uiteraard een aangepaste prestatie
van de vereniging) kan worden aange-
geven.

Enkele suggesties over de uitwerking van
een sponsoringvoorstel:

• schriftelijk
• goed verzorgt (zonder typefouten,

fraaie lay-out)
• vraag en aanbod in verhouding
• commercieel relevant voor aspirant 

sponsors
• duidelijk ingedeeld en systematisch 

opgebouwd.
• geef bewijzen, referenties, voorbeelden
• maak het zo persoonlijk mogelijk.

Ad 4 De selectie van sponsors
• de selectie van potentiële sponsors kan

beginnen met een analyse van het leden-
bestand, een inventarisatie van bedrijven
waarmee al een sponsorrelatie bestaat 
en van bedrijven die goederen aan de 
vereniging leveren;

• verder zijn er bedrijven die een sponsor-
beleid hebben dat bekend is en op je 
project van toepassing is;
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• bedrijven die een commercieel belang
kunnen hebben bij uw evenement 
(busbedrijf of taxicentrale);

• bedrijven die een product verkopen dat
een directe relatie heeft met de doelgroep
die je met je evenement bereikt zoals:
snoepgoed en jeugdevenement, pretpark
en familieevenement;

• bedrijven die de vereniging al sponsoren
maar die bij dit speciale evenement meer
waar voor hun geld kunnen krijgen;

• bedrijven die al veel aan sponsoring doen
of een bedrijfstak waar iedereen veel aan
sponsoring doet;

• bedrijven met een persoonlijk interesse
van het management voor je tak van
sport.

Ad 5 Benaderen van 
kandidaat-sponsors
Als er geen sprake is van direct contact met
een potentiële sponsor dan is benaderen
niet gemakkelijk. Mogelijk zijn er leden
binnen je vereniging die een eerste contact
kunnen leggen of een introductie mogelijk
maken.Wees selectief, want de kans dat 
het contact met de potentiële sponsor 
verbroken wordt voordat het tot stand is 
gekomen, is aanwezig.
Een aantal tips:
• bereidt je goed voor op een gesprek 

met een sponsor; weet waarover je praat;
• probeer direct de juiste persoon van een

bedrijf te pakken te krijgen;
• stuur eerst een voorstel op papier,

geadresseerd aan de 
• juiste persoon voorzien van voorletters

en eventueel titel en persoonlijk 
ondertekend;

• benader daarna per telefoon;
• probeer de benadering zo persoonlijk

mogelijk te maken.

Ad 6 Het contract
Afhankelijk van de afspraken zal de overeen-
komst meer of minder uitgebreid moeten
zijn. (Brief, standaardcontract of een 
speciaal ontworpen contract). In ieder geval
moeten de volgende zaken worden vermeld:
• Wie sluiten het contract af.
• Welke prestatie moeten over en weer

worden geleverd.
• Periode waarvoor de overeenkomst geldt.
• Ontbindende factoren.

Er zijn een aantal mogelijkheden:
• een brief van een van de twee partijen 

aan de andere contractpartner, al dan 
niet voor akkoord getekend en geretour-
neerd;

• een standaardcontract van de betreffende
bond of de NOC*NSF. Deze zijn in het
algemeen zeer goed bruikbaar;
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• een contract door een van beide partijen
opgesteld. Bedenk dat dit veel tijd kan
kosten. Denk om de juridische implicaties
en accepteer nooit zomaar een eenzijdig
door de andere partij opgesteld contract.

Ad 7 Uitvoering
Het vreemde fenomeen doet zich voor dat
na het sluiten van het sponsorcontract de
aandacht voor de sponsor opeens veel 
minder is geworden.Vreemd omdat nu het
moment is gekomen dat je in de praktijk
waar kunt maken, op een commerciële
wijze, wat er afgesproken is. En als het kan
moet er net iets meer worden waargemaakt
want dan heb je als vereniging een goede
kans dat:

Aandachtspunten bij de uitvoering:
• de bestaande sponsors de samenwerking

verlengen na het verstrijken van de loop-
tijd van de overeenkomst;

• er weer nieuwe sponsors gevonden 
kunnen worden omdat je kunt bewijzen
dat je waar kunt maken wat beloofd c.q.
afgesproken is.

Een aantal praktische tips:
• benoem een of meerdere personen die

voor de uitvoering verantwoordelijk is 
• maak een duidelijk actieplan voor de uit-

voering en omschrijf daarin in ieder geval
de volgende zaken:

• wie doet wat.
• het tijdsplan.
• het beschikbare budget.
• een draaiboek met daarin tekeningen en

plattegronden.
• bespreek het actieplan met vertegen-

woordigers van de sponsor en stem het
met hen en andere betrokkenen af 

• zorg voor overlegmomenten zowel voor,
als tijdens het evenement.

• zorg dat de sponsoruitingen door 
de sporters en andere betrokkenen 
geaccepteerd worden en controleer of
regels van bonden, N.O.C./N.S.F.,V.C.S.,
of andere instanties niet overtreden
worden.

• kies voor een pro-aktieve benadering
m.n. ten aanzien van hoofdsponsors kan
het geen kwaad als zij iets meer krijgen
als formeel afgesproken

• stem de doelen van de verschillende
sponsors op elkaar af, vermijd conflicten
en breng indien mogelijk de sponsors
van tevoren bij elkaar.Wellicht kunnen 
zij gezamenlijk nog extra activiteiten 
ontwikkelen.

• maak goede afspraken voor wiens 
rekening kosten van de uitvoering van de
sponsoring zijn. Bedenk daarbij dat extra

activiteiten en diensten extra geld kosten.
• Verlies de sponsor niet uit het oog, zorg

voor een correcte en zakelijke uitvoering
en stem dit alles regelmatig af met de
sponsor

• Rapporteer in iedere bestuursvergadering.

Ad 8 Meten van de effecten van 
sponsoring

Het meten van commerciële effecten van
sponsoring is om meerdere redenen van
belang:
• bedrijven willen bepaalde zakelijke 

doelen realiseren met sponsoring.
Als aangetoond kan worden dat hen 
dit lukt, zullen zij sneller geneigd zijn de
sponsoring voort te zetten.

• de mensen die besluiten om je vereni-
ging te sponsoren moeten dit binnen het
bedrijf ook vaak weer ‘verkopen’ 
aan directie   of collega`s. Het is zaak
hen hiervoor goede argumenten te
geven.

• de resultaten van de sponsoring van een
bepaald bedrijf kunnen door je vereni-
ging gebruikt worden om de mogelijkhe-
den aan te tonen aan nieuwe of volgende
sponsors.

Er zijn relatief eenvoudige mogelijkheden 
om het effect van sponsoring te meten.
De sponsor krijgt daardoor een goede
indruk over de resultaten van de sponsoring.
• overzichten van het aantal deelnemers

en het aantal toeschouwers
• overzichten met krantenknipsels met

daarbij een overzicht van de frequentie
waarmee de naam van de sponsor voor
komt

• videobanden en cassettes  van televisie-
en radio-uitzendingen

• foto`s en video-opnamen van het 
sportevenement

• interviews met deelnemers of toe-
schouwers

Presenteer deze gegevens in een aantrekke-
lijke vorm aan de sponsor:
• documentatiemappen
• individuele bezoeken aan sponsors
• een bijeenkomst met alle sponsors 

waarop je de resultaten presenteert
• festiviteiten voor een of meer sponsors

waarbij je ze nog eens kennis laat maken
met je sport.

Organiseer  altijd een nabespreking met de
sponsor(s). Daarin komt in ieder geval aan
de orde wat er goed ging en wat er fout
ging.Tracht de oorzaken te achterhalen en
mogelijke verbeteringen aan te geven.
De mening van de sponsor over de uitvoering

van de overeenkomst is van groot belang.
Als daarover onzekerheid bestaat is het zaak
daar directe vragen over te stellen.

Niets is zo frustrerend als plotseling blijkt
dat een sponsor wil stoppen zonder dat er
signalen in die richting zijn gegeven.
Het voortdurend onderhouden van de rela-
tie met de sponsor helpt voorkomen dat je
voor dit soort verrassingen komt te staan.

Het behouden van sponsors
Net nu u denkt dat u klaar bent na het
binnenhalen van sponsors, wordt in dit
hoofdstuk verteld dat het tegendeel waar 
is. U bent nog lang niet klaar. U moet er
immers voor zorgen dat u uw sponsor
behoudt.Wachten tot het contract met de
desbetreffende sponsor is afgelopen is niet
erg slim, want dan kan het wel eens te laat
zijn.

Er is een groot verschil tussen sponsoring
van sportverenigingen en sponsoring van de
grote (inter)nationale clubs. Sponsors van
sportverenigingen zijn meestal geen grote
multinationale bedrijven, maar een lokaal of
regionaal bedrijf of een lokale middenstander.

Doordat de sponsoring op een veel lager
niveau gebeurt, is deze sponsoring ook veel
gevoeliger voor bestuurswisselingen binnen
het bedrijf dat sponsort. Een nieuwe direc-
teur wil misschien wel alle beslissingen die
zijn voorganger heeft gemaakt ongedaan
maken. Dit zou kunnen betekenen dat het
bedrijf de sportvereniging niet meer wil
sponsoren.

Er moet goed in 
de gaten worden
gehouden of de 

sponsor wel 
tervreden is 
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De laatste stap uit het stappenplan, wordt
op het verenigingsniveau ook vaak niet 
toegepast. Men acht het meestal niet 
noodzakelijk omdat het niet om supergrote
investeringen gaat.Als laatste mankeert er
vaak wat aan het realiteitsgehalte van de
tegenprestaties.

Met voorgaande punten moet wel rekening
gehouden worden, want er kunnen tijden
aanbreken dat het wel eens minder kan gaan
en men sponsors kan verliezen, omdat zij
geen geld meer willen vrijmaken voor spon-
soring. Daarom moet men aan de sponsor
duidelijk maken dat sponsoring een heel
belangrijk communicatiemiddel is voor de
sponsor om de buitenwereld van haar 
activiteiten op de hoogte te houden.

Om de sponsor te behouden, is het een
goed idee om hem zoveel mogelijk bij de
vereniging te betrekken. Er kan bijvoorbeeld
een nieuwsbrief uitgegeven worden, of een
sponsoravond worden georganiseerd.
Hierbij kan men de sponsors ook met 
ideeën voor de vereniging laten komen.

Verder moet men de sponsor ook niet
teveel tegenprestaties beloven. Men moet 
er goed over nadenken of de vereniging 
de tegenprestaties wel waar kan maken,
of de kosten wel te dragen zijn en 
dergelijke.

Fo
to

:B
op

pe
sl

ac
h

Er moet goed in 
de gaten worden
gehouden of de 

sponsor wel 
tervreden is 

Meer Service-
producten?

Meer informatie over de al
eerder verschenen Serviceproducten?
Ga naar www.sportvraag.nl


