
SPONSORMAP

HOOFDSPONSOR     
4x seizoenskaarten | 4x consumptiekaarten | vermelding op sporttenue 1e elftal
reclamebord | TV-reclame | Uitnodiging voor jaarlijkse sponsoravond

KLEDINGSPONSOR
2x seizoenskaarten | 1x consumptiekaart | vermelding op aangegeven sport kleding 
| reclamebord | TV-reclame | Uitnodiging voor jaarlijkse sponsoravond

SPONSOR RECLAMEBORD
1x seizoenskaarten | 1x consumptiekaart | reclamebord | TV-reclame
Uitnodiging voor jaarlijkse sponsoravond

WEDSTRIJDSPONSOR
1x seizoenskaart | 1x consumptiekaart | naamsvermelding op wedstrijddag 

DONATEUR
1x seizoenkaart | naamsvermelding op bord “club van 50”

WEDER
DIENSTEN

Sponsor 
overeenkomst
In alle gevallen waarin u en BMR tot een sponsorafspraak komen, zal deze worden 
vastgelegd in een sponsorovereenkomst.

Het kan natuurlijk zo zijn dat u als potentiële sponsor van BMR andere wensen 
heeft. Graag bespreken wij uw wensen of mogelijkheden en verkennen we samen 
hoe we deze het best kunnen realiseren. 

Met vriendelijke groet,
De sponsorcommissie BMR

De Gelimment 51 | 6261 PH Mheer | sponsor@bmr.nl



     
Tenue 1e team    € 1.500,00 per seizoen

TENUE    
Seniorenteam     € 500,00 per seizoen
Juniorenteam JO15-JO17-JO19  € 350,00 per seizoen
Juniorenteam overig    € 300,00 per seizoen
  
TRAININGSPAKKEN
1e team     € 400,00 per seizoen
Seniorenteam     € 300,00 per seizoen
  
BEGELEIDINGSJASSEN 
1e team     € 225,00 per seizoen
Seniorenteam     € 200,00 per seizoen
Juniorenteam     € 200,00 per seizoen 

VOETBALTASSEN
1e team     € 225,00 per seizoen
Seniorenteam     € 200,00 per seizoen
Juniorenteam     € 200,00 per seizoen

Reclamebord     € 150,00 per seizoen

Wedstrijdbal     € 75,00 per bal

Club van 50     € 50,00 per seizoen

Voor u ligt het sponsorplan van de voetbalvereniging BMR. Dit plan is 
 geschreven om alle sponsormogelijkheden binnen onze vereniging zichtbaar 
te maken voor sponsoren. Het sponsorplan geeft ook inzicht in wat de spon-
sor van BMR mag verwachten. 

Sponsoring is voor een vereniging van groot belang. De financiële middelen die 
gegenereerd worden door sponsoring geven de vereniging onder andere de 
mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen aan te schaffen, nieuwe 
kleding te kopen en (sport)activiteiten te ontplooien. Uiteindelijk komt dit de 
uitstraling en de levendigheid van de dorpskernen, de vereniging en haar leden 
ten goede. Een levendige vereniging trekt meer leden en supporters, met als 
resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo 
werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen de vereniging.

Veel van de huidige sponsoren zijn een overeenkomst aangegaan, niet alleen om 
hun eigen naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid in de gemeen-
schap te vergroten, maar vooral ook omdat ze de vereniging en haar leden een 
warm hart toedragen. De sponsorcommissie zal samen met het bestuur alles in 
het werk stellen om de eer en goede naam van de sponsoren hoog te houden en 
de uitstraling van de vereniging sportief, correct en sfeervol te houden. Dit om 
ervoor te zorgen dat de vereniging het waard blijft om als sponsor te steunen.

Vanuit het sponsorbeleid heeft de sponsorcommissie een werkwijze voor ogen 
die passend is bij een vereniging als BMR:

• Sponsoring is vooral gunnen vanuit betrokkenheid
• BMR zet zich ook breder in voor de maatschappij en 
 is hiermee meer dan een voetbalclub alleen.
• We maken heldere afspraken over de tegenprestaties
• We werken samen vanuit wederzijdse toegevoegde waarde
• We gaan met respect en zorg om met de goede naam van sponsor en club
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• De duur van de sponsorovereenkomst voor de hoofdsponsor en 

   kledingsponsor bedraagt minimaal 3 jaar

• De kledingsponsor zorgt voor het logo voor het bedrukken van de kleding

• De kleding wordt aangeschaft door BMR 

Samenwerkingspartner 
van BMR: Sp. Slenaken’63


