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Introductie 

Welkom bij voetbalvereniging Eendracht Maakt Macht (v.v. E.M.M.) in 

Randwijk. Wij hebben u dit boekje gegeven omdat we u graag als sponsor van 

v.v. E.M.M. zouden willen begroeten. Als sponsor van v.v. E.M.M. zijnde bent u 

namelijk bijzonder. U maakt namelijk deel uit van een hechte vereniging met 

passie voor voetbal en met oog voor gezelligheid. En binnen die hechte 

vereniging bekleedt u dan een bijzondere positie, want uw bijdrage zorgt 

ervoor dat wij van EMM onze passie voor voetbal kunnen vormgeven. U zult 

begrijpen dat wij het dan ook een eer zouden vinden u onze sponsor te mogen 

noemen. 

Met dit boekje willen wij u kort en bondig uitleggen op welke manier u v.v. 

E.M.M. kunt sponsoren. U kunt lezen welke mogelijkheden van sponsoring er 

zijn, wat wij van u verwachten, en niet te vergeten wat u van v.v. E.M.M. kunt 

verwachten. 

Wij hopen natuurlijk van harte dat u na het lezen van dit boekje uw besluit 

genomen heeft en wij u mogen verwelkomen als nieuwe sponsor van v.v. 

E.M.M.  

 

Waarom v.v. E.M.M. sponsoren? 

Een voetbalvereniging kan tegenwoordig niet meer zonder sponsoring door het 

bedrijfsleven. De overheden hebben zich op het gebied van subsidies jaren 

geleden al geheel teruggetrokken. Ook op het gebied van onderhoud van de 

velden gaan steeds meer gemeentes over tot privatisering. Het betekent voor 

een vereniging dat zij deze taken moet overnemen van de gemeente. 

Zonder sponsoring zou dit betekenen dat alle kosten verrekend zouden moeten 

worden in de contributie van haar leden. Momenteel betekent dit minimaal 

een verdubbeling. Hiermee zou voetbal, volkssport nummer 1, (te) duur en 

wellicht onbereikbaar worden voor een bepaalde groep jongeren. 

Naast de noodzaak van sponsoring voor v.v. E.M.M. is het voor u ook een leuke 

mogelijkheid om de naamsbekendheid van uw bedrijf te vergroten. Het 

sponsornetwerk biedt u tevens de kans om uw eigen netwerk te vergroten. 

Hiervoor biedt v.v. E.M.M. u diverse mogelijkheden, waarbij een eigen wensen 

en invullingen altijd bespreekbaar zijn. 
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Doelstelling v.v. E.M.M. 

Het woord “voetbalvereniging” bestaat uit voetbal en vereniging. Het spreekt 

voor zich dat een voetbalvereniging streeft naar maximale voetbalprestaties. 

Dit geldt zeker voor de selectie elftallen, maar ook voor de junioren.  

v.v. E.M.M. hecht echter ook waarde aan het “verenigd” zijn. Voetbal is 

daarvoor als het ware een bindmiddel. Een ieder die wil voetballen, al dan niet 

getalenteerd, is daarom als lid welkom bij onze vereniging.  

Bij de jeugd zijn onze inspanningen echter ook gericht op overwegingen van 

ouders die een teamsport als voetbal niet alleen als doel, maar ook als middel 

zien. Wij trachten dat waar te maken in onze omgang met de jeugd en door het 

organiseren van allerlei activiteiten. Hierbij valt onder andere te denken aan 

jeugdkampen, zeskamp, sinterklaas en het kerstdiner. 

 

Besteding van sponsorgelden 

Om zeker te weten dat de bijdragen van de sponsors op een juiste manier 

ingezet worden, hanteert v.v. E.M.M. de volgende voorwaarden: 

- Randvoorwaarden scheppen voor de beoefening van de voetbalsport, 

zoals trainingsmaterialen, het inhuren van gekwalificeerde trainers e.d.; 

- Zorgdragen voor een accommodatie die voldoet aan de eisen van de tijd; 

- Het organiseren van nevenactiviteiten voor de leden en in het bijzonder 

de jeugdelftallen; 

- Spelers zullen nimmer een vergoeding ontvangen voor het spelen bij v.v. 

E.M.M. 
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Mogelijkheden voor het sponsoren van v.v. E.M.M. in het kort 

Voetbalvereniging v.v. E.M.M. biedt diverse mogelijkheden voor sponsoring. De 

mogelijkheden worden hieronder weergegeven en in het vervolg van dit boekje 

verder toegelicht. 

 

Mogelijkheden voor sponsoring zijn: 

- Hoofdsponsor 

- Jeugdhoofdsponsor 

- Teamsponsor 

- Bordsponsor 

- Advertentiesponsor website 

- Balsponsor 

- Eenmalige sponsoring 

- Lidmaatschap “Club van 50” 

 

v.v. E.M.M. streeft ernaar om minimaal één keer per voetbalseizoen een 

bijeenkomst te organiseren voor al haar sponsoren. Centraal staat een 

ontspannende manier van netwerken of gewoonweg met elkaar bijpraten over 

de ontwikkelingen binnen uw bedrijf en v.v. E.M.M. U wordt ruim van tevoren 

geïnformeerd over de datum, plaats en inhoud van de bijeenkomst. 
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Hoofdsponsor 

De hoofdsponsor is diegene die financieel gezien het meeste bijdraagt aan onze 

vereniging en wordt daarmee automatisch tenuesponsor van het 1e elftal. De 

sponsoring komt ten goede aan de gehele vereniging. 

 

Aan de hoofdsponsor worden de volgende faciliteiten verleend: 

- Vermelding van bedrijfsnaam en/of logo op het tenue van het 1e elftal; 

- Een reclamebord langs het hoofdveld; 

- Een reclamebord onder het scorebord; 

- Vermelding van uw bedrijfsnaam en/of logo op de website van v.v. 

E.M.M.; 

- Mogelijkheid tot doorlinken naar uw eigen website; 

- Een grote vlag aan de vlaggenmast langs het hoofdveld; 

- Vermelding van uw bedrijfsnaam en/of logo in de presentatie op het 

beeldscherm in de kantine bij thuiswedstrijden van het 1e elftal; 

- Gratis toegang tot georganiseerde sponsoractiviteiten; 

- Vermelding van uw bedrijfsnaam en/of logo in het programmaboekje; 

- Nader overeen te komen faciliteiten. 

Voorwaarden en prijzen: 

Voorwaarden en prijzen zijn nader overeen te komen in overleg met de 

sponsorcommissie. 
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Jeugdhoofdsponsor 

De jeugdhoofdsponsor is de hoofdsponsor van de gehele jeugdafdeling van de 

vereniging. Als sponsor draagt u een steentje bij in de ontwikkeling van de 

jeugd op het gebied van het beleven van een teamsport in het algemeen en 

specifiek in de voetbalsport. 

 

Aan de jeugdhoofdsponsor worden de volgende faciliteiten verleend: 

- Vermelding van uw bedrijfsnaam en/of logo op  het tenue van een 

jeugdteam naar keuze in overleg met de sponsorcommissie; 

- Een reclamebord langs het hoofdveld; 

- Vermelding van uw bedrijfsnaam en/of logo op de website van v.v. 

E.M.M.; 

- Mogelijkheid tot doorlinken naar uw eigen website; 

- Een grote vlag aan de vlaggenmast langs het hoofdveld; 

- Vermelding van uw bedrijfsnaam en/of logo in de presentatie op het 

beeldscherm in de kantine bij thuiswedstrijden van het 1e elftal; 

- Gratis toegang tot georganiseerde sponsoractiviteiten; 

- Nader overeen te komen faciliteiten. 

 

Voorwaarden en prijzen 

Voorwaarden en prijzen zijn nader overeen te komen in overleg met de 

sponsorcommissie. 
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Teamsponsor 

Teamsponsoring van een senioren- of jeugdelftal voor zover het geen elftal 

betreft welke valt binnen het hoofdsponsorschap en het 

jeugdhoofdsponsorschap. v.v. E.M.M. streeft ernaar alle elftallen/teams in een 

gesponsord tenue te laten spelen en deze per elftal door één persoon 

gedurende het seizoen te laten wassen.  

 

Aan de teamsponsor worden de volgende faciliteiten verleend: 

- Vermelding van uw bedrijfsnaam en/of logo op  het tenue of 

trainingspakken van een jeugdteam voor drie jaar; 

- Vermelding van uw bedrijfsnaam en/of logo op de website van v.v. 

E.M.M.; 

- Mogelijkheid tot doorlinken naar uw eigen website; 

- Gratis toegang tot georganiseerde sponsoractiviteiten; 

- Nader overeen te komen faciliteiten. 

 

Voorwaarden en prijzen 

De voorwaarden die v.v. E.M.M. hanteert voor een teamsponsor zijn: 

- Het tenue zal vervaardigt worden in de traditionele clubkleuren; 

- De vorm en inhoud van de opdruk wordt door de sponsor aangeleverd; 

- De opdruk op het tenue is in overleg met de sponsor; 

- De sponsor heeft recht op een foto op de elftalpagina van het 

desbetreffende team op de website van v.v. E.M.M. 

Prijzen zijn nader overeen te komen in overleg met de sponsorcommissie. 
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Bordsponsor 

Bedrijven wordt door v.v. E.M.M. de mogelijkheid geboden om een bord te 

laten plaatsen om de naamsbekendheid te vergroten onder de bezoekers van 

het sportpak. De borden zullen worden opgehangen langs het hoofdveld. 

 

Voorwaarden en prijzen 

De voorwaarden die v.v. E.M.M. hanteert voor een bordsponsor zijn: 

- De sponsor levert de lay-out van het bord aan in digitale vorm. Bij 

voorkeur dient dit bestand aangeleverd te worden in EPS- of PDF 

formaat; 

- De standaardafmetingen van een bord zijn 240cm bij 60cm; 

- Een contract voor de bordsponsor heeft een minimale duur van drie jaar; 

- Het contract wordt na drie jaar stilzwijgend verlengd met een jaar tot 

wederopzegging; 

- Opzegging van het contract dient per mail te gebeuren, uiterlijk drie 

maanden voor de einddatum van het contract. 

De prijs voor een bord langs het hoofdveld bedraagt €175,- per jaar. v.v. 

E.M.M. zal zorgdragen voor het vervaardigen en het ophangen van het bord.  

De prijs wordt gedurende de contractperiode niet aangepast. Na de 

contractperiode, waarbij stilzwijgende verlenging van toepassing is, is v.v. 

E.M.M. gerechtigd de prijs te verhogen. Hiervan wordt de sponsor vooraf in 

kennis gesteld. 
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Advertentiesponsor website 

v.v. E.M.M. heeft een eigen website. Op deze website bieden wij onze leden, 

maar ook een ieder die geïnteresseerd is in v.v. E.M.M., allerlei informatie over 

onder andere: 

- De club in het algemeen; 

- Nieuws binnen de vereniging; 

- Activiteitenkalender en verslagen van de activiteiten; 

- Wedstrijdprogramma’s; 

- Wedstrijdverslagen en competitieranglijsten. 

De sponsors zullen door middel van een advertentie op de homepage 

regelmatig voorbij komen.  

 

Voorwaarden en prijzen 

- De vorm en inhoud van de advertentie wordt door de sponsor 

aangeleverd. 

De prijs voor een advertentie op de website gedurende één jaar is €50,- 

De prijs wordt gedurende de contractperiode niet aangepast. Na de 

contractperiode, waarbij stilzwijgende verlenging met één jaar van toepassing 

is, is v.v. E.M.M. gerechtigd de prijs te verhogen. Hiervan wordt de sponsor 

vooraf in kennis gesteld. 
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Balsponsor 

Bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal van v.v. E.M.M. is het mogelijk een 

wedstrijdbal te sponsoren. 

De sponsor zal naamsbekendheid verkrijgen door de vermelding van de 

bedrijfsnaam in het programmaboekje van de desbetreffende wedstrijd en een 

vermelding krijgen op de website van v.v. E.M.M. 

 

Voorwaarden en prijzen 

De voorwaarden die v.v. E.M.M. hanteert voor een balsponsor zijn: 

- De wedstrijdbal wordt door v.v. E.M.M. aangeschaft; 

- Een standaardcontract is gebaseerd op één wedstrijd. 

De prijs voor balsponsor is €50,- per wedstrijd. 
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Eenmalige sponsoring 

Sponsors die v.v. E.M.M. een warm hart toe dragen en graag een bijdrage 

willen leveren, maar hiervoor geen meerjarig contract af willen sluiten, worden 

in de gelegenheid gesteld dit te doen door middel van een eenmalige bijdrage. 

De bijdrage is mogelijk in twee vormen: 

- Een bijdrage in geld, waarbij v.v. E.M.M. dit zal gebruiken bij de realisatie 

van de gewenste bestemming van de sponsor; 

- De sponsor betaalt het investeringsbedrag van wat v.v. E.M.M. wenst 

aan te schaffen. 

 

De sponsor zal naamsbekendheid verkrijgen door de vermelding van de 

bedrijfsnaam bij het in gebruik nemen van het desbetreffende attribuut of de 

realisatie van de gewenste bestemming. Daarnaast zal de sponsor ook een 

vermelding krijgen op de website van v.v. E.M.M. 

 

Voorwaarden en prijzen 

De voorwaarden die v.v. E.M.M. hanteert voor eenmalige sponsoring zijn: 

- Er is sprake van een eenmalige actie, er is derhalve geen 

contractperiode; 

- De eenmalige sponsoring zal alleen gebruikt worden voor het doel dat 

met de sponsor is afgesproken; 

De prijs wordt in overleg met de sponsor bepaalt. De hoogte wordt onder 

andere bepaald door het doel wat de sponsor voor ogen heeft met de donatie. 
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Lidmaatschap “Club van 50” 

De club van 50 steunt diverse doelen binnen v.v. E.M.M. Hierbij valt onder 

andere te denken aan het onderhoud van de tribune langs het hoofdveld bij 

v.v. E.M.M., een bijdrage voor trainingsmateriaal, een bijdrage voor een 

nieuwe beamer etc. per jaar wordt bekeken welke doelen de club van 50 

ondersteunt en dit zal ook aan de leden teruggekoppeld worden. 

Uw naam of logo zal bij v.v. E.M.M. in de kantine op het club van 50 bord 

geplaatst worden. 

Het lidmaatschap is voor één jaar en bedraagt €50,- per jaar. Het lidmaatschap 

is per kalenderjaar, dus van 1 januari tot 31 december. De leden zullen medio 

oktober/november van het jaar op de hoogte gebracht worden van de doelen 

die de club van 50 heeft ondersteund. Dat is tevens het moment waarop 

gevraagd wordt of het lid zijn lidmaatschap wil verlengen. 

 

 

 

 

 

 

Club van 50 jaargang 2015 
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Tot slot 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over de mogelijkheden van 

sponsoring die v.v. E.M.M. u te bieden heeft.  

Heeft u nog andere ideeën of wensen op het gebied van sponsoring, laat het 

ons dan weten. Een eigen invulling is namelijk altijd bespreekbaar. 

U kunt altijd contact opnemen met één van de volgende personen van het 

sponsorcomité voor vragen: 

 

Wilco Crum   06-12840108 wilcocrum@gmail.com 

Jeroen Degen   06-13777724 jeroen--3@hotmail.com 

Niels Mauritz   06-57319085 nielsmauritz@gmail.com 

Ilonka Varga   06-30636295 ivarga@hetnet.nl 

Karin Wiggelman  06-44818849 karin-wim@hetnet.nl 

Of op het emailadres  sponsoring@emm-randwijk.nl 

 

Wij hopen u te mogen begroeten als nieuwe sponsor van onze voetbalclub met 

de allesomvattende naam Eendracht Maakt Macht en gezamenlijk een leuke 

voetbalperiode tegemoet te gaan. 
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