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1. De sponsorcommissie opereert met mandaat van het bestuur 

2. De sponsorcommissie ziet erop toe, in samenwerking met de penningmeester, dat 

de gegenereerde sponsorinkomsten worden uitgekeerd en benut ten gunste van 

s.v. DWO. 

3. Het behandelen van sponsoraanvragen en het uitvoering geven aan de 

overeengekomen sponsorafspraken berust bij de sponsorcommissie. 

4. Sponsorafspraken die binnen s.v. DWO worden gemaakt, dienen door de 

sponsorcommissie te worden goedgekeurd. Daarbij wordt onder meer gekeken 

naar:  

 - Ethische aspecten binnen de voetbalsport. 

- Mogelijke belangenconflicten tussen sponsoren.  

- Het gebruik van het s.v. DWO logo (auteursrechtelijk beschermd). 

5.  Sponsoring kan alleen plaatsvinden in en na overleg met- en goedkeuring van de 

sponsorcommissie. 

6. Het sponsorreglement kan, indien daarvoor aanleiding is, door de sponsorcommissie 

in overleg met het bestuur worden gewijzigd. 

7. Afspraken met sponsoren worden schriftelijk vastgelegd in een 

sponsorovereenkomst. 

8. 1. De sponsoractiviteiten en de daaruit voortvloeiende inkomsten zijn erop gericht de 

ambities van s.v. DWO financieel te ondersteunen. 

9. 2. Bij de vaststelling van de tegenprestatie worden bepalingen in het KNVB-

bondsreglement aangaande sponsoruitingen gevolgd. In geval er sprake is van een 

sponsoruiting (b.v. bedrijfsnaam of logo) op het s.v. DWO wedstrijdtenue en 

trainingspakken dient er altijd een financiële vergoeding aan s.v. DWO plaats te 

vinden. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het betreffende team, 

het aantal uitingen en de positie van de uitingen. De hoogte van de vergoeding 

wordt door de sponsorcommissie vastgesteld. 

10. 3. Voor wat betreft sponsoruitingen langs de velden of op het s.v. DWO complex, ligt 

de coördinatie bij de sponsorcommissie. De sponsorcommissie bepaalt (jaarlijks)- in 

overleg met het bestuur - tarieven en voorwaarden en publiceert deze op de 

website. 

11. 4. De periode van sponsoring staat vermeld in het sponsorcontract.  

12. Minimaal 3 maanden voor het aflopen van een sponsorcontract neemt de 

sponsorcommissie contact op met de desbetreffende sponsor voor het maken van 

nieuwe sponsorafspraken 
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