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Inleiding 

Voetbalvereniging Berghem Sport is met ruim 1100 leden de grootste vereniging van Berghem. 

Vanwege dat forse ledental, waarin de komende jaren zelfs nog groei te verwachten is, neemt de 

club in maatschappelijk opzicht een vooraanstaande positie in binnen de Berghemse gemeenschap.  

Die positie wil de club een extra dimensie geven door de samenwerking met andere 

(rechts)personen in Berghem op te zoeken. Ook willen we graag voor iedereen een goed gastheer 

zijn op ons gemoderniseerde sportpark. Het prachtige clubhuis biedt prima faciliteiten om elkaar te 

ontmoeten, te overleggen en kennis uit te wisselen. Voor ondernemers in Berghem en directe 

omgeving een uitgelezen kans om hiervan gebruik te maken en hun netwerk op deze manier uit te 

breiden. 

Na de revitalisering van sportpark De Koppelsteeg beschikt de vereniging sinds eind 2018 over een 

prachtige accommodatie. Alle speelvelden (met uitzondering van het hoofdveld) zijn herschikt en 

vernieuwd, waarvan de helft is voorzien van kunstgras. Verder beschikken alle velden over 

verlichting. Ook is een nieuw centraal gebouw gerealiseerd, waardoor alle voorzieningen zich onder 

één dak bevinden. Beneden zijn de kleedlokalen met doucheruimten, fysiolokaal, opslagruimte voor 

materialen, beheerdersruimte en wedstrijdsecretariaat. Op de eerste verdieping zijn de 

vergaderruimten, sponsorhome, keuken en kantine met aansluitend een overdekt terras en tribune 

met prachtig uitzicht over de velden. 

Het mag duidelijk zijn dat deze investeringen flinke financiële lasten met zich meebrengen. Naast de 

andere reguliere kosten gaat het om flinke bedragen. Dat betekent dat de club voldoende inkomsten 

moet hebben om die lasten te kunnen dragen. Sponsoring is naast contributie en kantineomzet de 

belangrijkste inkomstenbron. Er zijn veel ondernemers die de club momenteel al ondersteunen. Daar 

zijn we als vereniging erg blij mee, maar desondanks is het een uitdaging om nieuwe sponsoren 

binnen te halen. Dat is de primaire taak van de sponsorcommissie. Graag willen we met iedereen die 

geïnteresseerd is het gesprek aangaan om samen te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

De deur staat ook in dat opzicht altijd open. 
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Organisatie 

Zoals bij elke vereniging is de algemene ledenvergadering het bevoegde orgaan om belangrijke 

beslissingen te nemen, zoals het jaarlijks vaststellen van de begroting en rekening en de hoogte van 

de contributie. De voorbereiding en uitvoering van allerlei beleidstaken is in handen van het dagelijks 

bestuur. Binnen de organisatiestructuur van de vereniging zijn onder dat bestuur diverse commissies 

en werkgroepen actief, die het bestuur adviseren over aan hen opgedragen taken en zorgdragen 

voor de praktische uitvoering geven van die taken. Alle personen die zitting hebben in het bestuur, 

commissies en werkgroepen zijn vrijwilligers van Berghem Sport, die zich op basis van liefdadigheid 

voor de club inzetten. 

Eén van die commissies is de sponsorcommissie. De taakstelling van die commissie is om het 

sponsorbestand op peil te houden in de vorm van relatiebeheer en nieuwe sponsoren benaderen 

met de vraag in hoeverre zij iets voor de vereniging willen en kunnen betekenen. Uiteraard zijn er 

diverse min of meer traditionele vormen van sponsorring, maar daarnaast staat de commissie open 

voor allerlei nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Per slot van rekening leven we in een dynamische 

wereld.  

Daarbij is de insteek niet om alleen te halen, maar ook om iets te brengen. Dat kan zijn door de 

sponsoren een vertrouwde en gezellige omgeving te bieden, waar het prettig toeven is. Die 

omgeving biedt voor hen de mogelijkheid en gelegenheid om informatie met anderen te delen, die 

van meerwaarde kan zijn voor hun bedrijfsvoering. Dat doen we niet alleen door een gezellige sfeer 

te creëren, maar ook door leuke activiteiten te organiseren.  

Een structurele uitvoering van dat alles vergt veel menskracht. Alhoewel de zittende leden van de 

commissie hun uiterste best doen, is uitbreiding voor met name het onderdeel acquisitie 

noodzakelijk. Vandaar dat de commissie nog op zoek is naar extra leden, die dat op zich willen 

nemen. 

Het bestuur bestaat per 1 januari 2021 uit: Teun Brands (voorzitter), Bianca Bergers (secretaris), 

Peter Brands (penningmeester), Theo Brands (beheer kleding) Willy van den Oever en Jos van den 

Oever (aankoop en beheer overige materialen).  
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Sponsormogelijkheden 

Bij Berghem Sport bestaan diverse mogelijkheden om bij de club als sponsor te fungeren. 

Uitgangspunt daarbij is om samen met een ondernemer te kijken welke optie het beste bij hem past. 

Uiteindelijk is de intentie om maatwerk te leveren. Verder moet het geen éénrichtingsverkeer zijn. 

Als tegenprestatie willen we als club de ondernemers ook iets kunnen bieden. Dat doen we onder 

andere door het bieden van meer naamsbekendheid voor de ondernemer door vermelding van diens 

naam op de website van de club en op het t.v.-scherm in de kantine. Maar ook het verstrekken van 2 

gratis toegangskaarten voor de thuiswedstrijden van het 1e elftal op zondag en uitnodigingen voor de 

sponsoravonden. In de sfeervolle kantine is er op zondag ook gelegenheid om de wedstrijden uit de 

eredivisie live te volgen op een groot scherm. 

Concreet bestaan op dit moment de volgende sponsormogelijkheden: 

• Kledingsponsoring 

• Bordsponsoring 

• Sponsoring in natura 

• Wedstrijdaffiche 

• Lid van de businessclub 

• Overige sponsorvormen 

 

 

Bar in de kantine 
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Kledingsponsoring 

Enkele jaren geleden is gekozen voor een nieuwe systematiek, namelijk de instelling van een 

zogenaamd kledingfonds. Dat kledingfonds wordt gevoed door jaarlijks een gedeelte van de 

contributie van de actieve  leden in dat fonds op te nemen. Het uitgangspunt is dat de kleding uit dat 

fonds wordt betaald en er dus altijd een solide basis is om nieuwe kleding te kunnen bekostigen. 

Sponsoren hebben de mogelijkheid om via vermelding van hun naam op het shirt als het ware 

naamsbekendheid te kopen. De meerwaarde  is dat voor een verhoudingsgewijs laag jaarlijks te 

betalen bedrag de naam op meerdere teams aangebracht kan worden. Dat kan zijn via reclame aan 

de voorkant of aan de achterkant. Het voordeel daarvan is dat de sponsor voor ongeveer hetzelfde 

bedrag zichtbaar is bij meerdere teams in plaats van bijvoorbeeld de volledige sponsoring van één 

team. Kortom meer exposure voor een relatief weinig geld.  

Het huidige concept van de wedstrijdkleding, bestaande uit een shirt, broek en kousen, is ontwikkeld 

in samenwerking met JAKO. Het is een prachtig design en van hoge kwaliteit. Alle teams, vanaf heren 

1 en dames 1 tot en met de kleinste pupillen, zijn voorzien van datzelfde tenue. Daardoor is sprake 

van uniformiteit en duidelijke herkenbaarheid qua kleding van onze vereniging in de regio. De hoge 

kwaliteit zit niet alleen in de performance, maar ook in het gegeven dat de tekst, het logo en de 

rugnummers in de stof zijn verwerkt. Het loslaten van b.v. rugnummers is daardoor niet meer aan de 

orde. Deze kleding wordt sedert 2015 geleverd door Duijn Teamsport. Op basis van de gunstige 

financiële condities en uitstekende service is besloten met deze leverancier met ingang van 1 juli 

2021 een nieuw driejarig contract aan te gaan. 

Bij kledingsponsoring gaat het primair over het wedstrijdtenue. Daarnaast kunnen uiteraard ook 

andere kledingstukken (b.v. trainingspakken en coachjassen) en bijbehorende attributen 

(bijvoorbeeld voetbaltassen) gesponsord worden. Dat geldt met name bij de hoofdsponsoring van 

b.v. de selectieteams. In onderling overleg wordt bekeken welk bedrag de hoofdsponsor wil betalen 

en welke artikelen hiervoor aangekocht zullen worden. 

 

Voorbeeld wedstrijdtenue met sponsornaam. 
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Hoofdsponsor standaardelftallen jeugd (JO19—1 t/m JO13-1 en MO19-1 t/m MO13-1) 

• € 450 per team 

• € 450 voorkant shirt per 3 elftallen 

• € 300 achterkant shirt per 3 elftallen 

Voor de lagere senioren t/m jeugdteams onder 13 (3 elftallen) kost dat jaarlijks: 

• € 750,- bij exclusieve uiting (géén deling met andere sponsor op het shirt) 

• € 450,- voorkant shirt 

• € 300,- achterkant shirt  

Voor de overige jeugdteams JO19 t/m JO-13 en MO19 t/m MO13 (3 elftallen) 

• € 750,- exclusieve uiting 

• € 450,- voorkant shirt 

• € 300,- achterkant shirt 

Voor de jeugdteams onder 7 t/m onder 12 (meerdere teams) kost dat jaarlijks:  

• € 600,- exclusieve uiting  

• € 350,- voorkant shirt 

• € 250,- achterkant shirt 

 

NB   

De prijzen zijn exclusief eenmalige drukkosten van € 165,- 

Voormelde prijzen gelden per seizoen 
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Bordsponsoring 

Langs de 3 kunstgrasvelden is een systeem aangebracht waaraan reclameborden kunnen worden 

bevestigd. Deze borden zijn en blijven eigendom van de vereniging en kunnen worden gehuurd voor 

de uiting van reclame. Hiervan hebben al veel ondernemers gebruik gemaakt. De borden hebben een 

vaste afmeting van 3.05 meter breed en 0.65 meter hoog. 

Er is een mogelijkheid voor de plaatsing van borden met een enkelzijdige of met een dubbelzijdige 

reclame. Niet alle zijden zijn geschikt voor dubbelzijdige reclame. Vandaar dat de zijden zijn 

aangewezen waar de zichtbaarheid van de sponsor het grootst is. Langs het hoofdveld is dat de 

noordzijde (zichtbaar vanaf de Osseweg), de westzijde (zichtbaar vanaf de tribune/kantine) en de 

zuidzijde (zichtbaar vanaf de andere velden). Op het andere grote kunstgrasveld (veld 3) is dat de 

westzijde (zichtbaar vanaf de ingang van het sportpark). 

De tekst en het ontwerp worden door de ondernemer aangeleverd en in opdracht van de vereniging 

op een bord aangebracht. Voor het aanmaken van een bord wordt éénmalig € 175 exclusief BTW in 

rekening gebracht. 

Daarnaast is de mogelijkheid om aan de oostzijde van het hoofdveld op een speciaal daarvoor 

gerealiseerde verhoogde constructie een bord te plaatsen. Op die locatie kan slechts een beperkt 

aantal borden worden bevestigd. 

De jaarlijkse kosten van het hebben van een reclamebord bedragen: 

Voor een enkelzijdig bedrukt reclamebord   € 120 exclusief BTW 

Voor een dubbelzijdig bedrukt reclamebord   € 180 exclusief BTW 

Voor een verhoogd reclamebord oostzijde hoofdveld  € 250 exclusief BTW 

 

Voorbeelden bordreclame langs het hoofdveld 
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Sponsoring op banners 

Langs de toegangsweg op het sportpark, tussen de poort en het hoofdgebouw, zijn aan de zuidkant 8 

masten geplaatst. Hierop kunnen banners worden bevestigd, waarop sponsoren middels hun 

bedrijfslogo of andere reclameboodschappen hun naamsbekendheid tot uiting kunnen brengen. 

Deze locatie is uiteraard een prima eyecatcher omdat alle personen, die het sportpark betreden en 

verlaten langs deze banners komen. 

De jaarlijkse vergoeding voor deze vorm van reclame bedraagt € 250 exclusief B.T.W. per jaar. 

Hiervoor zijn geen aanmaakkosten verschuldigd. De overeenkomst wordt aangegaan voor een 

periode van 3 jaar. Maximaal 1 keer per jaar wordt de banner wegens slijtage op kosten van de club 

vervangen. 

 

Sponsoring in natura 

Er zijn ook andere vormen van sponsoring denkbaar, te weten het leveren van producten en/of 

diensten, die niet in contanten afgerekend worden, maar waarvoor de ondernemer die het product 

of dienst levert wordt gecompenseerd in de vorm van een nader overeen te komen vorm van 

sponsoring c.q. naamsbekendheid. Dat kan door de plaatsing van één of meer borden, 

kledingsponsoring e.d. Maar dat kan ook door vermelding van de naam van de leverancier op het 

product dat is geleverd of deels is betaald b.v. op het meubilair in de kantine, op de outfit van het 

kantinepersoneel, op de buiten geplaatste fietspomp, op het windscherm van het buitenterras.  

Diverse ondernemers hebben voor deze mogelijkheid gekozen. Gebleken is dat dit een voor beide 

partijen een interessante vorm van sponsoring is. 

 

Wedstrijdaffiche 

Bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal wordt een affiche gemaakt, waarop de tegenstander en 

de datum + het tijdstip van de wedstrijd worden aangekondigd. Op dat affiche kunnen meerdere 

sponsoren worden vermeld. Het affiche wordt voorafgaande aan alle thuiswedstrijden bij de entree 

van enkele winkeliers in Berghem opgehangen, zodat deze aankondiging inclusief de namen van de 

daarop vermelde sponsoren voor iedereen die de winkel binnengaat of passeert goed zichtbaar is. 

Voor een dergelijke vermelding gedurende één seizoen (variërend van 11 tot 13 wedstrijden) wordt 

een vergoeding in rekening gebracht van slechts € 50 per jaar. 

 

Overige sponsorvormen 

Als club zijn we ook steeds op zoek naar nieuwe vormen van sponsoring die voor beide partijen 

interessant (kunnen) zijn. Dat kunnen vormen van reclame-uitingen zijn die nu niet bekend of niet in 

beeld zijn, maar zich in de toekomst wel kunnen aandienen. Dat is mede afhankelijk van de 

creativiteit of nieuwe ontwikkelingen zowel binnen de club als van buitenaf. Uiteraard gaan we graag 

in gesprek met ondernemers die met goede en interessante voorstellen komen. Dat is ook voor de 

club een mooie uitdaging. 
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Lid van de businessclub 

Een ondernemer kan naast of in plaats van sponsoring ook lid worden van een afzonderlijke 

businessclub. Deze club is ondergebracht in een aparte stichting genaamd Stichting Belangen 

Berghem Sport. Deze stichting stelt zich ten doel om aanvullende activiteiten te ondersteunen, 

waarin de voetbalvereniging zelf niet voorziet. Te denken valt daarbij aan activiteiten van de 

selectiespelers en van de businessleden zelf. De leden betalen voor het lidmaatschap een jaarlijks 

bedrag variërend van € 125, € 250 of € 350. Als tegenprestatie wordt het volgende geboden: 

1. weergave van hun naam op meerdere beeldschermen in het clubgebouw gedurende de 

wedstrijddagen;; 

2. vermelding van hun naam op de achterzijde van 1, 2 of 3 kuipstoelen (afhankelijk van de 

hoogte van het bedrag van het lidmaatschap), die op de tribune zijn geplaatst. 

3. gratis toegang tot de wedstrijden op zondag en ontvangst in de businessruimte met koffie 

en/of een ander drankje; 

4. bieden van een podium om elkaar te ontmoeten.      

 

Activiteiten 

Om ondernemers in de gelegenheid te stellen elkaar beter te leren kennen, te netwerken en gezellig 

samen een drankje te nuttigen is de huiskamer van de club, onze sportkantine, natuurlijk een 

prachtig podium. Naast de kantine is ook nog een speciale ruimte voor sponsoren, waar zij 

voorafgaande, tijdens  en na afloop van thuiswedstrijden van het 1e elftal kunnen worden 

ontvangen. Ook in die ruimte is een t.v. scherm aanwezig om wedstrijden uit de eredivisie live te 

kunnen volgen. De vereniging vindt het belangrijk om als een goed gastheer te kunnen functioneren. 

Alle sponsoren en alle leden van de businessclub krijgen persoonlijk een uitnodiging voor elke 

thuiswedstrijd van het 1e elftal. 

Voor wat betreft de activiteiten kan gedacht worden aan een sponsoravond met één of meerdere 

gastsprekers uit bijvoorbeeld de sportwereld. Maar ook aan het gezamenlijk bezoeken van bedrijven 

van een ondernemer/sponsor of een leuke voetbalwedstrijd van een profclub in Nederland. Een 

andere optie is het liveoptreden van een zanger na afloop van een voetbalwedstrijd van het 1e elftal 

op zondag om voor extra sfeer te zorgen. 

 

Slot 

In dit document hebben we aangegeven wat de diverse mogelijkheden zijn om Berghem Sport te 

steunen. Hopelijk is met deze informatie de interesse gewekt bij ondernemers en andere personen. 

Ook op de website kunt u informatie vinden van wat de club te bieden heeft. 

Hierbij merken wij nog op dat de in dit document genoemde prijzen gelden per 1 januari 2021. Het 

kan dus zijn dat de prijzen zijn gewijzigd op het moment dat we met u in gesprek zijn. 

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met voorzitter Teun Brands 

(mobiel telefoonnummer 06-27359479 of emailadres teunbrands@caiway.net  

Dank voor uw interesse en hopelijk mogen wij u als toekomstig sponsor begroeten. 

SPONSORCOMMISSIE BERGHEM SPORT 

mailto:teunbrands@caiway.net

