
 

 
 

 

Partnership sv Deltasport 
seizoen 2020/2021 

 
 
 
 
 

 
 



 

Inhoudsopgave 
 

Algemeen…………………………………………….3
          
Ledenbestand……………………………………….4 
 
Huidige partners……………………………………5 
 
Regel- en wetgeving sponsoring………………..6
    
Mogelijkheden Partnership……………………….8 
 
Partnershipovereenkomst………………………11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Algemeen 
 
Deltasport is een vereniging waar vele vrienden al jaren samenkomen om te voetballen, 
plezier te beleven, een drankje komen drinken en zich thuis voelen. Het is een hechte 
voetbalvereniging waar gezelligheid en sociaal contact centraal staan. De club komt voort uit 
een fusie in 1990 tussen het op 26 januari 1926 opgerichte DSS’26 (Door Samenwerking 
Sterk) en vv Vlaardingen, opgericht in 1931. Als officiële oprichtingsdatum is de oprichting 
van vv Vlaardingen aangehouden. Wij bestaan dus komend seizoen 90 jaar! 
Deltasport is herkenbaar aan haar rood-zwarte clubkleuren en is al sinds mensenheugenis 
gevestigd op sportpark Broekpolder in Vlaardingen. 
 
Deltasport is vanaf 1990 altijd een bruisende voetbalvereniging geweest waar ontzettend 
veel leden bij betrokken waren. Helaas is dit in de loop der jaren steeds minder geworden 
wegens verschillende redenen waardoor het momenteel nog 5 seniorenteams heeft en 2 
zaalvoetbalteams. Deltasport heeft altijd een jeugdafdeling gehad met teams in alle 
leeftijdscategorieën tot het seizoen 2015/16. Het standaardelftal speelde zes seizoenen, van 
2000/01 tot 2005/06, op het hoogste amateurniveau in de Hoofdklasse. Ook in de seizoenen 
2013/14 en 2015/16 kwam het in deze klasse uit. Daarnaast heeft de club enige bekendheid 
gegenereerd door in de loop der jaren een aantal Eredivisieclubs uit te schakelen in de 
KNVB-Beker, waaronder NAC Breda en Willem II. Vanaf het seizoen 2019/2020 komt het 
eerste elftal uit in de 2e klasse district West II. 
 
Deltasport is in maart 2019 getroffen door iets wat niemand ooit voor mogelijk had 
gehouden; het clubgebouw brandde volledig af en is er niet meer. Met tranen in de ogen 
kijken onze leden hierop terug. Dit was echter wel het sein om een nieuwe koers te gaan 
varen.  
Sinds halverwege het jaar 2019 heeft de voetbalvereniging besloten een andere weg in te 
slaan. Het bestuur is verjongd en vernieuwd en zij zijn de missie gestart om Deltasport weer 
te brengen waar het altijd heeft gestaan; een leuke, grotere en fijne voetbalvereniging zijn 
met een ons-kent-ons mentaliteit waarbij plezier en gezelligheid de belangrijkste 
kernwoorden zijn. Bij Deltasport ben je een gewaardeerd lid en kent iedereen elkaar. Alle 
leden dragen dit ook graag uit naar buiten. Daarnaast wil het bestuur van Deltasport 
ontzettend graag een jeugdafdeling op poten zetten om oude tijden te herleven en is het 
bezig meer elftallen toe te voegen aan de vereniging. 
 
Er moet veel gebeuren maar het bestuur van Deltasport is ervan overtuigd dat het mogelijk 
is. Echter kunnen wij dit niet alleen. Om de nieuwe koers kracht bij te zetten hopen wij zoveel 
mogelijk partners aan ons te binden die ons willen ondersteunen bij het creëren van een 
mooie toekomst!  
 
Deltasport gaat voor een no-nonsense aanpak en kan alle hulp gebruiken. Alle beetjes 
helpen. Wij willen graag de strijd samen met u aangaan. Ons motto is dan ook;  
 
ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING! 

 

 
 
 
 



 

Ledenbestand 
 
Deltasport is begonnen aan een wederopbouw. Dit betekent dat het er alles aan doet 
om een mooie groei te realiseren. De club bestaat dankzij haar trouwe leden die al tal 
van jaren week in week uit aanwezig zijn. Zo zijn er meer dan tien leden langer dan 
50 jaar lid van onze vereniging en bungelen er zo’n vijftig leden tussen de 25 en 50 
jaar lidmaatschap. Hier zijn wij als vereniging enorm trots op! 
 

Teams 
Veldvoetbal 
Selectie         Overige elftallen 
Deltasport 1        Deltasport 3 
Deltasport 2        Deltasport 4 
         Deltasport 5 
 

Zaalvoetbal 
Deltasport Zaal 1 
Deltasport Zaal 2 
 

Leden 
Spelende leden  Niet spelende leden  Donateurs 
110 personen  30 personen    40 personen 
 

And still counting… 
 
 
 
 

 



 

Huidige partners 
 
Deltasport heeft momenteel een aantal partners die onze vereniging helpen door 
middel van sponsoring. Wij noemen hen liever partners dan sponsoren, want 
uiteindelijk moeten beide partijen ervan profiteren. Er zijn meerdere manieren om een 
voetbalvereniging te sponsoren. Naast de mogelijkheden later opgesomd kunnen 
bedrijven ons ook helpen middels het schenken van producten, hulp bij 
werkzaamheden, mankracht en tal van andere manieren. Hieronder een aantal 
partners van sv Deltasport; 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Regel- en wetgeving sponsoring 
 
Deltasport benadert u door middel van deze brochure voor sponsoring van de 
voetbalvereniging. Maar wat betekent het voor u als u hiermee instemt? Welke regels 
en wetten moet u volgen? Wat kost het u om te sponsoren? En kunt u deze kosten 
aftrekken? 
Om een duidelijk beeld te schetsen over de regel- en wetgeving van sponsoring vindt 
u hieronder wat informatie. 
 

Sponsoring fiscaal 
Fiscaal gezien spelen er een aantal zaken als u sponsort: 

- Sponsort u vanuit een zakelijk oogpunt? 
- Sponsort u vanuit persoonlijk oogpunt? 
- Hoe zit het met de btw? 

 

Sponsoring vanuit zakelijk oogpunt 
Denk hierbij aan het verkrijgen van naamsbekendheid, binding met de regio, product- 
of merkintroductie of personeelswerving. De sponsorkosten zijn dan aan te merken 
als reclamekosten en deze zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar. 
 
Er is sprake van reclamekosten als er een tegenprestatie tegenover staat zoals een 
vermelding op een website, poster, reclamebord of dergelijke. 
 

Sponsoring – Wat levert dat eigenlijk op? 
Door de band genomen kunt u om twee redenen ‘ja’ zeggen tegen een 
sponsorverzoek: 

1. U wilt graag iets doen voor de vragende partij vanuit maatschappelijk belang; 
2. U wilt reclame maken voor uw bedrijf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Professionele aanpak 
Heb je tijd en mogelijkheden, geef dan optimaal bekendheid aan je 
sponsoractiviteiten via jouw eigen website of sociale media. Door een video of blog 
laat je jouw doelgroep weten wie en waarom je sponsort. Heb je zelf weinig tijd? 
Vraag dan hulp aan de gesponsorde partij. Zo kun je samen optrekken bij het maken 
van content, zoals een tekst over de samenwerking of foto’s van een event waarop 
zichtbaar is dat jij sponsort. Die kan dan vervolgens weer door beiden gedeeld 
worden via de eigen mediakanalen. 

 
Hoe zit het met de btw? 
De btw op sponsorkosten is aftrekbaar. Indien er btw in rekening is gebracht mag u 
deze als voorbelasting in aftrek nemen. Belangrijk daarbij is dat op de factuur de 
tegenprestatie vermeld staat. 
 
Voorbeeld 
U heeft een schildersbedrijf en u sponsort een voetbalteam van Deltasport met 
voetbalshirts. Op het shirt staat uw logo vermeld. Omdat u veel werkt voor 
particulieren in de regio, is er dus duidelijk een zakelijk belang (naamsbekendheid). U 
mag de kosten en de btw in aftrek nemen. 
 

Sponsoring en de Belastingdienst 
Indien u relatief kleine bedragen sponsort aan bijvoorbeeld een plaatselijke 
voetbalvereniging of evenement dan zult u over het algemeen geen vragen van de 
Belastingdienst krijgen. Deze kunt u wel verwachten indien u grote bedragen 
sponsort voor doeleinden die niet zo voor de hand liggen (naamsbekendheid 
genereren is dat wel).  
Het is dan ook aan u om aannemelijk te maken dat de betreffende uitgaven opwegen 
tegen de opbrengsten en dat de uitgaven niet alleen gedaan zijn uit privéredenen. 
Sponsorkosten die enkel gemaakt zijn uit privé oogpunt zijn niet aftrekbaar. 
 
U kunt sponsoren om reclame te maken of om iets te doen voor het maatschappelijk 
belang. Vraag altijd een factuur waarop de tegenprestaties staan die u krijgt. De 
sponsorkosten zijn dan als reclamekosten 100% fiscaal aftrekbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Mogelijkheden Partnership 
 
Deltasport heeft een ruim aanbod qua mogelijkheden om een Partnership aan te 
gaan. Deze mogelijkheden zijn variërend van traditionele reclame tot online reclame. 
Naast dat reclameborden en –doeken al heel lang goed werken zijn de 
onlinemogelijkheden enkel toegenomen. Mede hierdoor biedt Deltasport meerdere 
mogelijkheden aan om zo een weloverwogen keuze te maken voor uw bedrijf. 
 

Hoofdsponsorschap 
 Met uw logo op de buik op het wedstrijdshirt van Deltasport 1 

 Unieke exposure op de website en ClubApp van Deltasport* 

 Unieke exposure op het sociale mediakanaal Facebook van Deltasport** 

 Unieke exposure op ClubTV in het clubgebouw*** 
 2x een reclamebord centraal op het sportpark 

 Benoeming door onze wedstrijdomroeper bij iedere thuiswedstrijd van Deltasport 1 

 

Kosten €3.000,- per jaar 
Contractduur minimaal 3 jaar 
 

Topsponsorschap 
 Met uw logo op bijv. trainingspakken, jassen of tassen (in overleg) 

 Unieke exposure op de website en ClubApp van Deltasport* 

 Unieke exposure op het sociale mediakanaal Facebook van Deltasport** 

 Unieke exposure op ClubTV in het clubgebouw*** 

 1x een reclamebord centraal op het sportpark 
 

Kosten €2.000,- per jaar 
Contractduur minimaal 3 jaar 
 

Kledingsponsorschap 
 Met uw logo op het wedstrijdshirt van Deltasport 2, 3 4 of 5 

 Unieke exposure op de website en ClubApp van Deltasport* 

 Facebookpartner 4x per jaar een bericht of advertentie** 

 Vermelding op ClubTV in het clubgebouw*** 

 1x een reclamebord langs het hoofdveld van Deltasport 
 

Kosten €1.500,- per jaar 
Contractduur minimaal 3 jaar 
 

 
 
 
 

 
 

Iedere partner heeft de mogelijkheid gratis toe te treden tot de Businessclub van Deltasport 
Iedere partner krijgt een uitnodiging voor de partneravond 2x per jaar bij Deltasport 

 
*De website had in 2019 150.000 bezoekers. Met de nieuwe website anno 2020 wordt dit enkel hoger 
**De Facebookpagina heeft circa 900 volgers met een gemiddeld berichtenbereik van 3.000 personen per bericht 
***ClubTV staat iedere trainings- en wedstrijddag aan en wordt de gehele dag door uitgezonden 



 

Reclamebord 
 1x een reclamebord langs het hoofdveld van Deltasport 

 Vermelding d.m.v. logo op de website en ClubApp van Deltasport* 

 Facebookpartner 2x per jaar een bericht of advertentie** 
 

Kosten €300,- per jaar – incl. productiekosten reclamebord 

Contractduur minimaal 3 jaar 

 

Banner website sv Deltasport 
 1x een banner op de homepage op de website en ClubApp van Deltasport* 

 Facebookpartner 2x per jaar een bericht of advertentie** 
 

Kosten €150,- per jaar 
Contractduur minimaal 1 jaar 

 

ClubTV 
 1x vermelding d.m.v. logo op ClubTV in het clubgebouw gedurende het hele seizoen*** 

 2x per jaar een (verschillend(e)) bericht of advertentie via ClubTV *** 
 

Kosten €100,- per jaar 
Contractduur minimaal 1 jaar 

 

Combideal 
 Reclamebord + Banner website + ClubTV  €450,- per jaar – min. 3 jaar 

 

Wedstrijdbal 
 1x sponsoring wedstrijdbal gekoppeld aan een thuiswedstrijd van Deltasport 1 naar keuze 

 Vermelding op de ballenladder op de website, ClubApp en ClubTV van Deltasport*/*** 

 Vermelding in aankondiging betreffende wedstrijd op Facebook** 

 Vermelding op een flyer boven de bar betreffende de gekozen thuiswedstrijd 

 Benoeming door onze wedstrijdomroeper bij betreffende thuiswedstrijd van Deltasport 1 
 Welkomstdrankje bij binnenkomst wedstrijddag 

 

Kosten €100,- per thuiswedstrijd 
Meerdere thuiswedstrijden per seizoen mogelijk 
 

Club van 100 - Partnership 
 Vermelding op ons vernieuwde Club van 100-bord als partner van Deltasport 

 Vermelding d.m.v. logo op de website en ClubApp van Deltasport* 

 Vermelding Club van 100-leden op ClubTV van Deltasport*** 
 

 
 
 
 
 

 
Iedere partner heeft de mogelijkheid gratis toe te treden tot de Businessclub van Deltasport 

Iedere partner krijgt een uitnodiging voor de partneravond 2x per jaar bij Deltasport 
 

*De website had in 2019 150.000 bezoekers. Met de nieuwe website anno 2020 wordt dit enkel hoger 
**De Facebookpagina heeft circa 900 volgers met een gemiddeld berichtenbereik van 3.000 personen per bericht 
***ClubTV staat iedere trainings- en wedstrijddag aan en wordt de gehele dag door uitgezonden 



 

Sponsoring evenementen 
Deltasport organiseert het gehele voetbalseizoen meerdere feestavonden, 
toernooien en andere evenementen zoals een tombola bij thuiswedstrijden MÉT rad 
van fortuin, een voetbalquiz, een pubquiz en nog veel meer! 
Mocht u iets willen betekenen betreft bijvoorbeeld de sponsoring van een 
evenement, de prijzenpotten of op een andere manier dan vernemen wij dit graag. 
Beide partijen kunnen dan in overleg om te bepalen hoe dit ingevuld wordt. 
Vragen kunt u stellen via sponsoring@svdeltasport.nl. 
 
Een aantal feesten reeds gepland voor het seizoen 2020/2021: 

 Deltasport Cocktail Party Edition   - omstreeks september 2020 

 Deltasport Back to the 80’s & 90’s Edition - omstreeks november 2020 

 Deltasport X-Mas Edition    - omstreeks december 2020 

 Deltasport Derby Edition    - nader te bepalen 

 Deltasport 90 jaar Jubileum Edition  - zaterdag 3 april 2021 
 
Een aantal evenementen reeds gepland voor het seizoen 2020/2021: 

 Tombola bij iedere thuiswedstrijd van Deltasport 1 MÉT rad van fortuin! 

 Een pubquiz      - omstreeks oktober 2020 

 7-7 toernooi Najaarscup | 2 avonden  - omstreeks november 2020 

 Een voetbalquiz     - omstreeks februari 2021 

 7-7 toernooi Voorjaarscup | 2 avonden  - omstreeks april/mei 2021 

 
Alle sponsoractiviteiten binnen Deltasport lopen via Stichting 
Deltasport Promotion. Wil je hier meer informatie over? Neem dan 
contact op met sponsoring@svdeltasport.nl  
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Partnershipovereenkomst 
 
Bedrijfsnaam:       Adres: 

_________________     _________________ 
 

Contactpersoon:      Postcode + plaats: 

_________________     _________________ 
 

Telefoonnummer:      E-mailadres: 

_________________     _________________ 

 

Keuzepakket: 
 

 Hoofsponsorschap   Topsponsorschap   Kledingsponsorschap 
 

 Reclamebord    Banner homepage   Banner overige pagina’s 
 

 ClubTV     Combideal    Wedstrijdbal 
 

 Sponsoring evenementen 
 
Ingangsdatum overeenkomst: 

_________________ 

 
Deze overeenkomst dient schriftelijk, uiterlijk 2 maanden voor het einde van de looptijd, worden opgezegd door 
één van beide partijen. Indien de overeenkomst uiterlijk 2 maanden voor het einde van de looptijd NIET is 
opgezegd, wordt deze, onder dezelfde voorwaarden, voor de duur van 1 jaar verlengd. 

 

Betaalwijze:  U kunt de overeenkomst inscannen en mailen naar sponsoring@svdeltasport.nl  

 Per factuur  of u kunt deze persoonlijk overhandigen aan Marjon Lammers of Ramon Vink 

 
IBAN-nummer: 
 

_________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Akkoord onder de voorwaarden en kosten uit sponsorbrochure Deltasport 2020/2021 
 
Bedrijf     Stichting Deltasport Promotion Deltasport 

Naam:     Naam:    Naam: 

___________   Marjon Lammers  Ramon Vink 
 

 
Functie:    Functie:   Functie: 

___________   Bestuurslid Sponsorzaken Voorzitter 
 

 
Datum:     Datum:    Datum: 

___________   ___________  ___________ 
 

 
Handtekening:    Handtekening:   Handtekening: 
 
 
 

___________   ___________  ___________ 
    

mailto:sponsoring@svdeltasport.nl


 

 

 

Bedankt voor uw aandacht 
 

Deltasport hoopt dat u als partner wilt helpen 
bovenstaande te vergeten! 

 
 

#zonderstrijdgeenoverwinning  
 
Sportpark Broekpolder Sponsorcommissie 
Kooikersweg 2   Marjon Lammers   Ramon Vink 
3138 HE Vlaardingen  Bestuurslid Sponsorzaken  Voorzitter    
010 – 475 00 77  sponsoring@svdeltasport.nl  voorzitter@svdeltasport.nl  

06 – 51 41 57 45   06 – 48 46 83 62 
Postbus 4223 
3130 KE Vlaardingen      

mailto:sponsoring@svdeltasport.nl
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