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Datum: Maart 2015. 
Betreft: Organisatie sponsorcommissie FC Axel. 
 
 
SPONSORCOMMISSIE: 

 
 ALGEMEEN 
 DOELSTELLING 
 COMMISSIE 
 STRUCTUURSCHEMA 
 VOORZITTER 
 SECRETARIS / PENNINGMEESTER / ADMINISTRATIE 
 ACQUISITEURS 
 SPONSOR EN RECLAME + TARIEVEN 
 BESTEDING SPONSORGELDEN 
 SPONSORPLAN 
  
 
ALGEMEEN: 

 
- De sponsorcommissie Businessclub Vrienden van FC Axel (verder genoemd commissie) heeft de 
  verantwoording voor de organisatie van het genereren van inkomsten uit sponsoring en reclame t.b.v. FC 
   Axel. 
- De commissie adviseert het bestuur van de vereniging t.a.v. de besteding van de sponsor -en reclame  
  inkomsten. 
- De commissie verzorgt: 
 - De werving van sponsors en adverteerders. 
 - Het behouden van sponsors en adverteerders. 
 - Het onderhouden van contacten met sponsors en adverteerders. 
 - Het organiseren van netwerkbijeenkomsten. 
 - Het verstrekken van relevante informatie via een nieuwsbrief. 

 - De ontvangst van sponsors bij thuiswedstrijden van de eerste selectie en op bijeenkomsten waarbij 
   de sponsors zijn uitgenodigd. 

 - Alle overeenkomsten (naar behoefte) met sponsors contractueel vastleggen. 
 - Het maken en verzenden van facturen en het innen van de sponsor- en reclamegelden. 
 - De acquisitie t.b.v. reclameborden en advertenties. 
 - Overzicht bijhouden van: 
  - Welke afspraken er met sponsors en adverteerders gemaakt zijn. 
  - Adres- en e-mailbestand van de sponsors en adverteerders. 
  - Het werven van sponsors en adverteerders voor speciale activiteiten. 
  - Het voeren van een boekhouding. 
  - Het voeren van de correspondentie met de sponsors. 

- Het maken, onderhouden en wijzigen van reclameborden, advertenties, teksten/logo’s op  
  het raam van de kantine, de flatscreens , Het FC Axel journaal, website en de nieuwsbrieven.  

 
DOELSTELLING: 

 
- De commissie stelt zich ten doel het bevorderen van de beoefening van de voetbalsport bij de 
  vereniging door het verlenen van steun in de ruimste zin van het woord aan de vereniging. 
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 - De commissie tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
  - Het verwerven van gelden uit sponsoring. 
  - Het verkopen van reclame zoals, reclameborden langs het hoofdveld, advertenties in het 
     FC Axel Journaal, de presentatiegids, het infobulletin, op kleding ect. 

- Het werven van gelden voor speciale activiteiten die door de vereniging worden 
  georganiseerd. 
 

- Alle activiteiten van de commissie worden uitgevoerd ten behoeve van de vereniging. 
-  Adviseert aan het bestuur van de vereniging m.b.t. zaken waar de stichting direct of indirect mee te 
   maken heeft. 
- Vooraf overeengekomen afspraken tussen de commissie en de vereniging m.b.t. het beschikbare 
   budget worden door de stichting onvoorwaardelijk gedekt. 

 
 
COMISSIE: 

 
 De commissie bestaat uit minimaal drie personen. Hiervan maakt minimaal een persoon, bij voorkeur 
de voorzitter van de stichting is, tevens deel uit van het verenigingsbestuur. 

  
 Het commissie bestaat minimaal uit: 
 - Voorzitter 

- Secretaris 
- Penningmeester 

 Leden: 
 - Acquisiteur(s) 
 - Leden t.b.v. onderhoud reclameborden, advertenties e.d. 
 - Organiseren speciale activiteiten. 
 
STRUCTUURSCHEMA: 

               FC AXEL 
      |   
     SPONSORSCOMMISSIE 
      |    
          - Voorzitter 
      | 
                ____________________________________________________________________ 
 |         |           |         | 
Secretaris   Acquisitie  Onderhoud  Speciale 
Penningmeester/      reclameborden  activiteiten 
administrateur      advertenties 
 
 
VOORZITTER: 

  
 - Heeft de algehele leiding over de stichting. 
 - Schrijft vergaderingen uit voor het stichtingsbestuur. 
 - Leidt de vergaderingen van het stichtingsbestuur. 
 - Coördineert de verschillende taken van de stichting. 
 - Informeert de sponsors m.b.t. het gebeuren bij de vereniging. 
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 - Stelt samen met het stichtingsbestuur een jaarprogramma op. 

- Ziet er op toe dat de gemaakte functieomschrijvingen of gegeven instructies als zodanig worden 
  uitgevoerd. 
- Vertegenwoordigt de stichting en voert desgewenst het woord namens de sponsorstichting bij 
  netwerkbijeenkomsten of ander bijeenkomsten. 

 - Maakt (bij voorkeur) deel uit van het verenigingsbestuur. 
 
SECRETARIS: 

 

 - Verzorgt de sponsorcontracten. 
- Houdt een overzicht bij m.b.t. de met sponsors en adverteerders gemaakte afspraken. 

 - Houdt een adres- en e-mailbestand van de sponsors, adverteerders en potentiële sponsors bij. 
 - Verzorgt alle correspondentie met de sponsors en adverteerders. 
 - Brengt ingekomen stukken ter kennis van de leden van het stichtingsbestuur en handelt vervolgens 
   naar bevindingen van het stichtingsbestuur. 
 - Verstrekt tijdig relevante mededelingen aan de leden van het stichtingsbestuur. 
 - Verzorgt het uitbrengen van een jaarverslag van de stichting. 
 - Notuleert (of laat notulen) de vergaderingen van het stichtingsbestuur en verzorgt de verspreiding 
    van de verslagen. 
 - Beheert het archief van de stichting. 
 
PENNINGMEESTER: 

 
 - Houdt een boekhouding bij met een daarvoor bestemd systeem. 
 - Beheert de gelden van de stichting. 
 - Verzorgt of laat verzorgen de facturering van alle sponsoring en reclame. 
 - Zorgt voor tijdige betaling van geleverde goederen of diensten door derden. 
 - Stelt i.o. met het bestuur een jaarbegroting op. 
 - Verzorgt een jaarverslag van de financiën van de stichting t.b.v. het stichtingsbestuur. 
 - Zorg voor een zo optimaal mogelijk rendement uit uitstaande gelden. Laat zich hierbij zo nodig 
   adviseren door financiële adviseurs. 
  
ACQUISITEURS: 

 

- Benadert schriftelijk en/of mondeling bedrijven voor sponsoring of het plaatsen van 
  reclameboodschappen via een advertentie of een reclamebord. 
- Bezoekt zoveel mogelijk netwerkbijeenkomsten. 
- Neemt wensen van klanten op en brengt deze over naar de functionaris(sen) die de reclame in beeld 
  brengt. 
- Bedrijven worden dan pas door de acquisiteur benadert na overleg met het stichtingsbestuur. 
  Dit om te voorkomen dat bedrijven, die voor sponsoring in aanmerking komen, voor reclame 
  benadert worden. 
- Het vooroverleg is tevens noodzakelijk om op de hoogte te zijn van eventuele al aanwezige reclame, 
  van het betreffende te benaderen bedrijf, bij de vereniging. 
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SPONSORING EN RECLAME: 

 Mogelijkheden: 

Sponsoring:  Reclameborden: 

Topsponsors         > € 5.000,00  Reclamebord langs het hoofdveld 2x1 m. Sl. **€ 100,00 

Hoofdsponsors     > € 2.000,00  Reclamebord langs het hoofdveld 3x0,75m.  Bl. **€ 100,00 

VIP-sponsors         > € 1.000,00  Reclamebord 2e rij 3x0,75  **€ 150,00 

Sponsors                > €    500,00  Reclamebord Scorebord 1x0,50 **€   75,00 

Subsponsors          > €    350,00  Reclamebord overige plaatsen In overleg 

Kledingsponsors In overleg  **Excl. éénmalige aanmaakkosten  

Spandoek 2x4,5m  *€    500,00  Diversen:  
* Min 3 jaar.   Wedstrijdbal t.b.v. de verloting v/d. jeugdafd. €  50,00 
   Speciale projecten In overleg 

Advertenties:     

Presentatiegids A4 Hele         €  130,00 Halve         € 90,00 Vierde        € 60,00  Achtste     €  40,00 

FC Axel Journaal A4 5x Vierde      € 120,00 Achtste      € 70,00 Zestiende  € 40,00  

Infobulletin €   75,00    

Prog. Jeugdtoernooi* Hele          €   50,00 Halve          € 30,00   
* Incl. Flatscreenpresentatie. 

 
Sponsorpakketten: 

De commissie Vrienden van FC Axel werkt zonder vaste sponsorpakketten. Met iedere sponsor wordt een 
persoonlijk sponsorpakket samengesteld, afgestemd op het soort bedrijf en de behoeften van het bedrijf.  
 
 Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. maken en onderhouden van: 
  - Reclameborden 
  - Advertenties 
  - Teksten of logo’s op het raam van de kantine 
  - Reclameuitingen t.b.v. de flatscreens 
  - Reclameteksten t.b.v. de geluidsinstallatie 
  - Nieuwsbrief 
  - Teksten in het FC Journaal  
  - Teksten in de presentatiegids 
 
BESTEDING VAN SPONSORGELDEN: 

 

 Het stichtingsbestuur overlegt met het verenigingsbestuur voor 31 december  
 over de besteding van de sponsorgelden voor het daaropvolgende seizoen. 
 - Vaststelling bedrag voor exploitatie van de vereniging. 
 - Vaststelling bedrag voor jeugdopleiding. 
 - Vaststelling onkostenvergoedingen.  
 - Vaststelling trainingsvergoedingen. 
 - Vaststelling winstpremies 
 - Reiskosten (voor spelers van buitenaf) 
 - Medische behandelingen (die niet verzekerd kunnen zijn). 
 - Trainingsstages. 
 - Spelers contactbijeenkomsten. 
 - Sponsor netwerkbijeenkomsten. 
 - Diversen. 
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SPONSORPLAN: 
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Axel, maart 2015. 
 
 
De Businessclub Vrienden van FC Axel verzorgt, beheert en coördineert alle sponsor en reclame activiteiten voor de 
FC Axel. De totale netto opbrengst komt volledig ten goede aan de vereniging. 
 
De businessclub organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten, zoals, bezoek aan een wedstrijd in het betaalde 
voetbal, ballonvaarten, boerengolf, champagne proeverij, mosselfestijn, bedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten,  
een golfmiddag enz. De sponsors kunnen hiervoor naar behoefte zakenrelaties, familie, kennissen of vrienden 
uitnodigen. Ideale gelegenheden om te netwerken.  
 
Per jaar worden er per e-mail minimaal 20 nieuwsbrieven verzonden. Deze worden voorzien van relevante informatie 
over FC Axel en natuurlijk over de sponsors. De nieuwsbrieven worden naar ruim 500 adressen gezonden en worden 
door de sponsors als uniek in de regio en als toegevoegde waarde beschouwd. Tevens ontstaat hierdoor een 
levendige interactie die door de sponsors wordt gewaardeerd.   
 
De Businessclub Vrienden van FC Axel bestaat uit: Topsponsors, hoofdsponsors, VIP-sponsors, sponsors en 
subsponsors. Daarnaast zijn er kledingsponsors, adverteerders via reclame-uitingen langs het veld en in het digitale 
FC Axel journaal. 
 
De commissie Vrienden van FC Axel werkt zonder vaste sponsorpakketten. Met iedere sponsor wordt een persoonlijk 
sponsorpakket samengesteld, afgestemd op het soort bedrijf en de behoeften van het bedrijf.  
 
Standaard ontvangen alle sponsors:  
~Vermelding in de Vrienden van FC Axel nieuwsbrief, de website van FC Axel, de website van de Vrienden van FC Axel 
(beiden met een link naar de eigen website van uw bedrijf) en een advertentie op de flatscreenpresentatie in de 
kantine. 
~De mogelijkheid om onbeperkt nieuws over uw bedrijf te vermelden in de “Vrienden van FC Axel nieuwsbrief” die 
minimaal 20 x per seizoen naar de deelnemende sponsors en de leden van FC Axel gemaild wordt. De oplage is op dit 
moment ruim 500 stuks en dit aantal groeit nog steeds. 
~Reclamebord langs het hoofdveld. Exclusief eenmalige aanmaakkosten. 
~Uitnodiging voor alle activiteiten van de Vrienden van Axel en de v.v. Axel. 
~Ondersteuning bij promotionele activiteiten naar mede sponsoren. 
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~Overige promotionele activiteiten kunnen in overleg worden ingevuld. 
 
Tarieven: Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de deelnemende bedrijven en informatie over de tarieven 
die de sponsorstichting hanteert voor de verschillende vormen van deelname.  
 
De deelname aan de Businessclub Vrienden van FC Axel wordt jaarlijks stilzwijgend verlengt totdat de sponsor 
schriftelijk voor 1 mei (einde voetbalseizoen) het lidmaatschap opzegt. 
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot de secretaris Willy van Gremberghe. Telefoon 0115-563038 of 06-
57342309. E-mail: vriendenfcaxel@zeelandnet.nl . 
 
Uiteraard willen we een eventuele deelname aan de Businessclub Vrienden van FC Axel of een van de andere vormen 
van sponsoring graag persoonlijk met u bespreken. 
  
LIJST MET SPONSORS: Zie de website onder sponsors. 

 
COMMISSIE VAN AANBEVELING VRIENDEN VAN FC AXEL: 
KEES REINHOUDT OUD VOORZITTER V.V. AXEL 
CO VAN SCHAIK WETHOUDER VAN DE GEMEENTE TERNEUZEN 
ADHÉMAR VAN WAES OUD VOORZITTER V.V. AXEL EN OUD WETHOUDER VAN DE GEMEENTE TERNEUZEN 
WILLY VAN GREMBERGHE OUD VOORZITTER EN ERELID V.V. AXEL EN SECRETARIS VAN DE VRIENDEN VAN AXEL 


