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1 Inleiding 
 
Dit beleidsdocument maakt onderdeel uit van het geheel aan beleidsstukken die zijn samengesteld om 
zoveel als mogelijk de uitgangspunten van beleid opgesteld voor SC Everstein vast te leggen. 
Op dit specifieke document zijn de basisafspraken, vastgelegd in het Beleidsplan Algemeen 2022-
2027, van toepassing. Het Beleidsplan Algemeen is derhalve het vertrekpunt voor dit document. 
  



Beleidsplan Sponsoring 2022-2027 SC Everstein Versie 1.0  

4 
 

2 Sponsorbeleid 
 
Aangezien de contributie van de circa 600 leden en omzet van de kantine niet toereikend zijn om de 
maatschappelijke en sportieve ambities van de vereniging waar te maken, zijn de middelen van 
sponsoren noodzakelijk en onmisbaar. Dit vereist een up-to-date en actief sponsorbeleid. Het 
sponsorbeleid is opgesteld vanuit een eerder geschreven beleid en het debat in de sponsorcommissie 
en maakt een geïntegreerd onderdeel uit van het geheel aan beleidsplannen van SC Everstein. 
 

2.1 Het doel van sponsoring 
 
Sponsoring is erop gericht een lange termijn relatie met sponsors aan te gaan, zodat mede door 
sponsorgelden de club financieel gezond kan zijn. 
 
We kunnen dat als volgt verwoorden: 
 

- Samen met sponsoren van SC Everstein creëren we een financieel stabiele voetbalvereniging. 
- Door samen te werken met sponsoren, vanuit wederzijds belang, binden wij sponsoren aan de 

club. Sponsoren zijn daarbij onze partners.  
- Dankzij de financiële en materiële sponsorbijdrages zijn wij in staat de contributie op een 

redelijk niveau te houden, leden en begeleiders te faciliteren met kleding en materialen en 
activiteiten en evenementen te organiseren voor alle leden. 

2.2 Definitie sponsoring 
 
Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen die voor alle betrokken partijen 
profijt oplevert. De sponsor geeft geld, goederen of biedt diensten aan aan de vereniging.  
In ruil daarvoor verleent de vereniging een tegenprestatie die de sponsor kan helpen bij het bereiken 
van zijn doelen. 
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3 Donatie c.q. fondsenwerving 
 
Vaak wordt het begrip sponsoring verward met donatie of fondsenwerving. 
  

- We spreken van een donatie wanneer er geen of een beperkte tegenprestatie tegenover staat.  
- Fondsenwerving richt zich op de werving van donateurs en giften van particulieren of 

bedrijven. Ook hier wordt geen of een beperkte tegenprestatie aangeboden. 

  
Zowel donatie als fondsenwerving zijn niet gericht op het vergroten van naamsbekendheid door 
middel van reclame-uitingen. 
 
Het is moeilijk een duidelijke grens aan te geven tussen de genoemde begrippen. SC Everstein gaat 
ervan uit dat bij sponsoring sprake is van een tegenprestatie. De tegenprestaties worden gedefinieerd 
in overleg met de sponsoren, opdat de motieven om te sponsoren zoveel als mogelijk gerealiseerd 
kunnen worden.  
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4 Motieven tot sponsoring 
 
Sponsoring is effectief als er een goede samenwerking is tussen de partijen. Om dat te bereiken 
moeten de partijen goed op de hoogte zijn van elkaars motieven, mogelijkheden en doelstellingen. De 
motieven van de sponsoren zijn divers en hangen nauw samen met de aard van het bedrijf en/of van de 
persoonlijke drijfveren van de leiding van het bedrijf. 
 
Belangrijke motieven om te sponsoren zijn: 
 

- Verbeteren van naamsbekendheid en imago 
- Bereiken van specifieke nieuwe doelgroepen en/of deze vergroten 
- Onderhouden van het relatienetwerk “business-to-business” 
- Nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
- Klantenbinding 
- Binding met SC Everstein, zoals bijvoorbeeld vanwege lidmaatschap van familieleden of 

kinderen. 

 
De ervaring leert dat gerichte sponsoring, naast de inzet van andere communicatiemiddelen, bijdraagt 
aan het verhogen van de naamsbekendheid en het opbouwen van een goed en positief imago bij zowel 
klanten als relaties. Een goed imago opbouwen en behouden kost tijd en vraagt om investeringen. 
Terwijl het afbreken van het imago binnen een fractie van een seconde kan gebeuren. 
 
Eveneens belangrijk is het inzetten van sponsoring vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
de doelen van SC Everstein. De club wil laten zien dat ze betrokken is bij de samenleving en dat ze 
zich als vereniging daarvoor inzet. 
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5 Praktische invulling sponsoring voor SC Everstein 
 
Om de doelen te realiseren is het van groot belang dat we een duidelijk beeld hebben van de volgende 
belangrijke pijlers van een up-to-date sponsorbeleid. 
 

1. Afsprakenkader 
2. Sponsor Relatie Management system (SRM). 
3. Netwerkbijeenkomsten 
4. Tegenprestaties 
5. Maatschappelijke activiteiten ontwikkelen 
6. Relatie sponsor, SC Everstein en vertegenwoordigers van de club 
7. Definitie hoofdsponsor 
8. Sponsoring Everstein 1 

 

5.1 Afspraken kader 
 
Alle acties op het gebied van sponsoring hebben als neveneffect, maar voor de club wel een belangrijk 
uitgangspunt, het verhogen van de naamsbekendheid en het verbeteren van het imago van zowel de 
vereniging, alsook van de sponsor. De sponsorcommissie overlegt met elke individuele sponsor welke 
investering of welk sponsorpakket van SC Everstein het beste past bij de uiting c.q. het bereik van de 
sponsor. Hierna wordt er een sponsorovereenkomst opgesteld. Hierin wordt de looptijd, de investering, 
alsmede de tegenprestatie vastgelegd. 
Het opbouwen van een relatie met een sponsor vraagt om een gestructureerde aanpak en uitvoering.  
Een overeenkomst tot sponsoring is erop gericht een team of de club financieel of materieel te steunen. 
Een overeenkomst kan nooit en te nimmer gericht zijn op het sponsoren van een individu. 
De relatie met de sponsor dient niet willekeurig te zijn, maar moet worden aangestuurd vanuit een 
afsprakenkader. 
  
Belangrijk onderdeel van het beleid is, dat we willen komen tot een accountmanager voor elke 
sponsor. Deze accountmanagers zijn leden van de sponsorcommissie.  
Het bestuur speelt een belangrijke rol als het gaat om de hoofdsponsors.  
Tevens is het mogelijk dat leden die reeds een relatie hebben met een sponsor (werkzaam, familie of 
vriendenband etc.) als contactpersoon van deze sponsor optreden, dit in samenwerking met de 
accountmanager.  
De accountmanager blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de sponsor. 

5.2 Sponsor Relatie Management systeem (SRM) 
 
Om alles wat betreft sponsoring vast te leggen gebruiken we bij SC Everstein een Sponsor Relatie 
Management systeem (SRM), wat luistert naar de naam Sponsit. Dit systeem is voor zowel de 
sponsorcommissie als het bestuur toegankelijk. 
Tijdens de commissievergadering wordt elke keer gekeken naar het SRM-systeem. Zo nodig wordt het 
systeem bijgewerkt. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de sponsorcommissie.   

5.3 Netwerkbijeenkomsten 
 
SC Everstein stelt zich ten doel sponsoren de mogelijkheid te bieden te komen tot het opbouwen van 
een relatienetwerk. Hiervoor zullen jaarlijkse bijeenkomsten voor sponsoren worden georganiseerd, 
zoveel mogelijk in samenwerking met de businessclub Contactus. Voorwaarde is wel dat gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheid tot netwerken door sponsoren. Alle activiteiten in dit verband 
worden zo veel mogelijk georganiseerd in het clubhuis van SC Everstein. 
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5.4 Tegenprestaties 
 
Zoals reeds is geschreven, worden de tegenprestaties zoveel als mogelijk afgestemd met de specifieke 
wensen van de sponsoren.  
SC Everstein levert diverse reclame-uitingen als belangrijke tegenprestaties. De (potentiële) sponsor 
heeft de keuze uit een aantal sponsorpakketten. De keuze voor een pakket is afhankelijk van hetgeen 
de sponsor heeft te bieden. Naast de bestaande sponsorpakketten zijn er nog een aantal andere 
mogelijkheden de vereniging te steunen. Dit wordt met de individuele sponsor afgestemd. 
Wijzigingen van tegenprestaties is een kwestie van invulling geven aan behoeftes van de sponsor en 
van SC Everstein. Een goede afstemming tussen beide partijen is hierbij gebaat. Daarbij dient gezegd 
dat SC Everstein geen precedent wil en kan scheppen. Een wijziging in het aanbod van pakketten zal 
voor alle gelijkwaardige sponsoren bereikbaar moeten zijn.  
Ook bij gerichte sponsoring blijft het contract geldig ten behoeve van het team of dat deel van de 
organisatie van SC Everstein waar het oorspronkelijke contract betrekking op heeft. 

5.5 Maatschappelijke activiteiten ontwikkelen 
 
Een nieuw te ontginnen terrein is dat we onze maatschappelijke activiteiten steeds meer binden aan 
sponsoren. Dit kan wellicht interessant zijn voor de werving van grotere sponsoren die geen directe 
consumenten relatie hebben met de leden van SC Everstein. Maar voor wie het wel interessant kan 
zijn dat hun bedrijf gekoppeld wordt aan maatschappelijke activiteiten c.q. uitingen. 
In de bestaande situatie van SC Everstein kun je in dit verband denken aan: 
 

- Het ondersteunen en stimuleren van voetbal in de breedste zin van het woord. 
- Opleidingen van trainers en begeleiders rond het item “respect”. 
- Workshops voor trainers en begeleiders over “Hoe om te gaan met kinderen met 

gedragsproblemen”. Dit in samenwerking met het onderwijs. 
- Trainingen voor de jeugdleden rond sociaal emotionele aspecten van de sport. 

 
In een breder verband valt te denken aan: 
 

- Het bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling van de voetbalsport in de breedste zin van 
het woord. 

- Een toernooi in samenwerking met vluchtelingenwerk. 
- Het opzetten van een internationaal toernooi 

 
Initiatief voor het ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten komen voort uit beleidsbepaling door 
het bestuur. Zij wordt mede gevoed door initiatieven vanuit de commissies. 
Het staat de Sponsorcommissie vrij om nieuwe initiatieven aan te dragen als dat de 
sponsormogelijkheden vergroot. 

5.6 Relatie sponsor, SC Everstein en vertegenwoordigers van de club 
 
De volgende punten zijn van het hoogste belang in de relatie van de sponsor tot SC Everstein: 
 

- Een sponsor zal nooit invloed kunnen en mogen hebben op het te voeren beleid bij SC 
Everstein. 

- De hoofdsponsor kan geen bestuurlijke functie bekleden, dit om belangenverstrengeling te 
voorkomen. 

- Indien een sponsor zitting heeft in een commissie welke raakvlakken heeft met de uitvoerende 
activiteiten van deze sponsor, zal een besluit betreffende de afhandeling van enig contract 
worden afgesloten door de accountmanager in combinatie met het bestuur. 

- Indien een sponsor zitting heeft in de sponsorcommissie zal de afhandeling van het 
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sponsorcontract worden beheerd door het bestuur i.c.m. de accountmanager van de sponsor. 
- Sponsoren betrokken houden bij de vereniging door ze uit te nodigen bij passende activiteiten 

zodat wederzijdse communicatie ontstaat en de relatie meer verankerd wordt. 

5.7 Definitie hoofdsponsor 
 
Een hoofdsponsor is de persoon, organisatie of bedrijf, die een individu of een organisatie de grootste 
ondersteuning geeft met geld of met middelen. De hoofdsponsor investeert meer dan de andere 
sponsors, en krijgt daarom meer terug voor de sponsoring. Te denken valt aan de meest prominente 
posities voor goede publiciteit, een naamverbinding, betere of meer hospitality-rechten, de tribune, 
scorebord, vlag of naamsvermelding bij ingang sportpark, et cetera. Dit is in overleg tussen de sponsor 
en SC Everstein te bepalen al naar gelang de investering. 
 
Een hoofdsponsor hoeft niet per definitie de hoofd (shirt) sponsor te zijn van het eerste elftal, hoewel 
dit in het algemeen gebruikelijk is. 
 
De hoofdsponsor van SC Everstein wordt ook als zodanig uitgedragen door de club, behalve als de 
hoofdsponsor hier schriftelijk vanaf ziet. 
 
Bij een hoofdsponsor streven we naar een minimaal jaarlijks sponsorbedrag en een contractduur van 
minimaal 3 jaar. De minimale jaarlijkse inleg voor hoofdsponsors is bepaald door het bestuur en 
gecommuniceerd met de sponsorcommissie. 
 

5.8 Sponsoring Everstein 1 (A-selectie) 
 
Sponsoring van het 1e elftal heren van SC Everstein wijkt af wat kosten en pakket betreft ten opzichte 
van de overige elftallen. 
Bij een hoofdsponsor van het eerste elftal streven we naar een minimaal jaarlijks sponsorbedrag en een 
contractduur van minimaal 3 jaar. Tevens moet de totale aanschafkosten van materiaal minimaal in het 
eerst jaar gedekt zijn. 
 
De hoofdsponsor van het eerste elftal heren voorziet de A selectie van minimaal een basis pakket. De 
hoofdsponsor staat hier prominent op weergegeven. Tevens staat de hoofdsponsor 1e elftal op de meest 
prominente plaatsen op de website, narrowcasting en fysiek bij de club. Hierbij kunt u denken aan de 
tribune, scorebord, vlag of naamsvermelding bij ingang sportpark. Dit is in overleg tussen de sponsor 
en SC Everstein te bepalen al naar gelang de investering van de sponsor. 
 
Eventuele ruimte op andere plaatsen op de wedstrijdkleding blijven vrij voor andere sponsoren. 
Hierbij kun je denken aan broek, mouw en rug sponsoren. 
De KNVB heeft duidelijke richtlijnen wat betreft subsponsoren, maar mogelijkheden zijn er zeker. 
Ook dit soort sponsoring betreft maatwerk. 
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6 Proces sponsoraanvragen 
 
Om de sponsoraanvragen op een juiste manier te behandelen heeft SC Everstein een aantal regels 
opgesteld: 
 

- Alle sponsoraanvragen worden neergelegd bij de sponsorcommissie van SC Everstein. De 
sponsor wordt benaderd door een lid van de sponsorcommissie of een bestuurslid van de 
vereniging. De sponsor, de accountmanager en eventueel de vertegenwoordiger van het 
bestuur bespreken samen de mogelijkheid tot sponsoring, uitgaande van de diverse 
mogelijkheden welke benoemd zijn in het beleid. Krijgen andere leden buiten de 
sponsorcommissie om een aanvraag tot sponsoring binnen (formeel of informeel), dan wordt 
daar geen uitspraak of toezegging over gedaan. Potentiële sponsoren worden gewezen op het 
bestaan van een sponsorbeleid en de procedure sponsoraanvragen. Een aanvraag tot 
sponsoring wordt doorgeleid naar de sponsorcommissie. Deze neemt zelf contact op of laat 
contact opnemen met de potentiële sponsor. 

- Bij een nieuwe sponsor dient de afweging plaats te vinden of belangen van bestaande sponsors 
hiermee niet wordt geschaad. 

- Alle afspraken omtrent sponsoring worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Deze 
overeenkomst heeft een variabele looptijd. 

- De sponsorcommissie stelt aan de hand van de informatie die aangeleverd wordt door de 
contactpersoon, de sponsorovereenkomst op (in 2-voud). Deze wordt ter ondertekening 
voorgelegd aan de door het bestuur gemandateerde sponsorcommissielid. Bij contracten vanaf 
goud en/of bij kledingsponsoring wordt het bestuur betrokken. 

- De contactpersoon informeert de sponsor en laat de overeenkomst in 2-voud ondertekenen. 
Een exemplaar wordt door de sponsor behouden, het andere exemplaar wordt behouden door 
de sponsorcommissie/financiële administratie. Deze regelt de facturatie via de penningmeester 
van de vereniging en organiseert de afgesproken acties in het contract. 

- Over de afgesloten contracten wordt door de sponsorcommissie verslag uitgebracht aan het 
bestuur c.q. de bestuursverantwoordelijke. 

- De sponsorcommissie beheert de overeenkomsten. De contractadministratie vindt plaats in het 
SRM (Sponsit). Ook ziet de sponsorcommissie toe op de uitvoering van de afgesproken acties 
en bewaakt de tegenprestaties.  

- Tevens evalueert de sponsorcommissie de sponsorovereenkomsten en acties, zodat zaken nog 
meer op elkaar kunnen worden afgestemd en waar nodig worden aangepast. 

 
Aandachtspunten in de evaluatie zijn: 
 

- De profilering van sponsoren in relatie tot SC Everstein. 
- Reclamemogelijkheden. 
- Voortzetting van de overeenkomst na de looptijd. 
- Eventuele noodzakelijke aanpassingen tijdens de looptijd; een kosten/baten analyse 

hoe de investeringen zich verhouden ten opzichte van de uitgaven voor alle acties 
(b.v. reclame-uitingen) per sponsor. 
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7 Activiteitenplan 
 
Op basis van het beleidsplan zal het bestuur richting geven aan de ontwikkeling van SC Everstein. Op 
basis van deze richting/kaders, kunnen alle uitvoerenden hun werkzaamheden concretiseren. De regie 
voor het totaal (en de samenhang tussen de verschillende beleidsuitvoerenden) ligt bij het bestuur. 

8 Taken en verantwoordelijkheden Sponsorcommissie 
 
De sponsorcommissie heeft als doel om zoveel mogelijk kapitaal en middelen door middel van 
sponsoring binnen te halen door het werven en binden van sponsoren. Dit kapitaal en deze middelen 
zijn nodig om de vereniging financieel gezond te houden en zijn tevens van belang voor de uitstraling 
van de vereniging. Naast de uitstraling en de financiën heeft een deel van de sponsoring als doel een 
positief effect te hebben op de prestaties en/of het plezier van spelers en teams. Daarbij neemt de 
sponsorcommissie initiatieven om sponsoren te binden door deze onder de aandacht te brengen van 
leden en supporters en de sponsoren gelegenheid te bieden zich op verschillende wijzen te profileren. 
 
Taken: 
 

- Het opstellen van een meerjarig sponsorplan en de daarbij horende begroting. 
- Presenteren van sponsorbeleid en activiteiten aan sponsoren. 
- Zorgen voor het werven en onderhouden van sponsorcontracten en het verkrijgen van 

financiële en materiële middelen. 
- Het up to date houden van het SRM-systeem. 
- Het in kaart brengen van potentiële en huidige sponsoren. 
- Contacten leggen met potentiële sponsoren. 
- Aanschaf en onderhoud van de middelen ten behoeve van reclame-uitingen in overleg met de 

onderhoudscommissie. 
- Realisatie en onderhoud van sponsor-uitingen op de website in samenwerking met de 

communicatiecommissie en Webredactie. 
- Verantwoordelijk voor de uitvoering van afgesproken activiteiten met als doel meer financiën 

te genereren. 
- Actief contact onderhouden met de bestaande sponsoren. En deze betrekken bij activiteiten 

van de vereniging 
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