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Beleidsplan sponsoring 2018 
 
Huidige situatie  
De omvang van de huidige contracten bedraagt in totaal € 15.500 bestaand uit een aantal 
relatief kleine bijdragen van enkele honderden Euro’s. In de begroting is ditzelfde bedrag 
van € 15.500 opgenomen voor sponsoring. De relatie met de sponsoren is wisselend stevig. 
In de afgelopen jaren zijn er een substantieel aantal sponsors afgehaakt. Vanuit het bestuur 
CJVV is één bestuurslid belast met sponsorzaken; er is geen sponsorcommissie. 
 
Analyse 
Sponsoring bij CJVV is momenteel niet ingebed in een inhoudelijk beleidsplan en eigenlijk 
een ‘eenmanszaak’. Ook zonder sponsorgeld zou CJVV gewoon kunnen doordraaien zoals 
het nu gaat. Er is tot nu vooral gewerkt met geijkte contracten zoals: iemand/een zaak/een 
organisatie betaalt enkele honderden euro’s voor een reclamebord langs het veld of het 
aankleden van een team. Er is nog geen ruimte gecreëerd voor andere mogelijkheden van 
fondsen werven zoals bijvoorbeeld ‘vriend van CJVV’, ‘Club.TV’ of ‘tientjeslid’. 
 
Toekomst/ uitgangspunten 
Er is een voetbaltechnisch beleidsplan CJVV 2019-2024, waarin de nadruk ligt op de jeugd-
opleiding en het binden van de jeugd aan de club, waardoor een kwalitatief goede door-
stroming naar de senioren ontstaat. Om dit te financieren zal vanuit sponsorinkomsten € 
30.000 gegenereerd moeten worden. CJVV ontwikkelt zich tot een brede sportclub, die een 
belangrijke rol in de samenleving speelt. CJVV zoekt allianties in de omgeving met andere 
sportclubs en organisaties om krachten te bundelen.  
 
Uitwerking 
 Op basis van bovenstaande uitgangspunten, samen met de Cultuurkaart CJVV, kan een 

folder opgesteld worden die voor werving gebruikt kan worden: wat is CJVV? wat doet 
CJVV? 

 Het voetbaltechnisch beleidsplan 2019-2024, het beleidsplan vrijwilligers en het beleid 
ten aanzien van sponsoring vormen één onlosmakelijk geheel, waarbij het ene element 
het andere ondersteunt. Voor het versterken van de jeugdopleiding is het aantrekken 
van kwalitatief goede jeugdtrainers noodzakelijk. Dat kost geld en zal door middel van 
sponsoring opgebracht moeten worden. Per jaar zullen de sponsorinkomsten gaan 
stijgen tot een bedrag van € 30.000 in 2024. Dit bedrag komt bovenop de huidige 
begroting, dus totaal zal de doelstelling voor de sponsorinkomsten in 2024 € 45.500 
bedragen. 

 Hierbij zal een sponsorcommissie een centrale rol spelen: voorzitter is het bestuurslid 
met sponsorzaken in zijn portefeuille, daarnaast een relatiebeheerder (die bijvoorbeeld 
contracten opstelt met sponsoren) en dan nog twee commissieleden. Die twee zouden 
actief sponsors moeten gaan werven, inhoudelijk aangestuurd door de voorzitter van 
de commissie. 

 Als het huidige beleidsplan sponsoring is aangenomen dan zal de eerste stap zijn een 
beweging naar binnen: gesprekken met de leiders van de verschillende teams om 
helderheid te krijgen over het potentieel bij ouders/ familie en volwassen spelers. In 
deze zelfde contacten zal uitleg gegeven worden over het verenigingsbeleid en duidelijk 
gemaakt wat daarvoor aan ondersteuning nodig is.  
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 Na deze gesprekken kan de beweging naar buiten gemaakt worden: het fondsen 
werven. 

 Deze beide bewegingen moeten vervolgens in een cyclus periodiek herhaald worden, 
waardoor sponsorzaken ingebed zijn in alle lagen van CJVV. Hetzelfde geldt voor de 
contacten naar buiten: de relatie met de sponsoren moet actief onderhouden worden. 

 
Gijsbert Jan van de Pol 
Peter Coenen 
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