
Opdracht Werkgroep: Commerciële zaken 
 

 Pagina 1 
 

1.  Samenstelling werkgroep: 
 
Voorzitter: Jaap van Pampus  
 
Leden: een evenredige vertegenwoordiging vanuit de beide clubs, totaal (6) 
 
Mark Heederik 
Nick Bakker 
Dick van Bommel 
Jurgen Bouwman 
Rick Peppelenbos 
 
 
Contactpersoon vanuit FBC: Jan van den Broeck 
 
 
De werkgroep kan naar eigen inzicht derden betrekken bij het uitwerken van de opdracht. 
 
2.  Aan het begin van de opdracht: 
In de voorbereidingsfase was er geen werkgroep commerciële zaken benoemd, maar heeft de 
werkgroep financiële zaken gewerkt aan het opstelen van een sponsorplan (zie verslag werkgroep 
financiële zaken). Als werkgroep commerciële zaken zullen we onderzoeken of we de voorstellen 
gedaan door de werkgroep financiële zaken verder gaan uiterken en welke punten hier eventueel  
nog aan moeten worden toegevoegd. 
 
 
3.  Doelen en Kaders: 
De werkgroep blijft met de uitwerking van de commerciële  zaken binnen de gestelde doelen en 
kaders. Voor de werkgroepen zijn door de FBC (Fusie Begeleiding Commissie) de volgende 
doelen en kaders vastgesteld:  
 
Doelen: 
1. Versterken van de financiële positie van de fusieclub.  
2. Het samen brengen van de huidige sponsoren van UDO en VVO tot één sponsor groep 
3. De huidige sponsoren benaderen voor een nieuw sponsorcontract voor de fusieclub 
4. Het opstellen van een sponsorplan en businessclub  
5. Het inkopen tegen zo goed mogelijke voorwaarden. 
6. Organiseren van oudpapier inzameling en mogelijk andere afvalstoffen. 
7. Het maken van een kledingplan en werken aan een clubshop. 
8. Mogelijkheid onderzoek voor het opstarten van een stichting vrienden van de fusie club. 
 
De kaders waaraan de werkgroep commissie moet voldoen 
• Sponsor activiteiten en inkomsten komen ten goede aan de hele vereniging. 
• De fusievereniging is een zaterdag- en zondagvereniging. 
• Samenwerking met andere werkgroepen waar het om inkoopcontracten gaat. 
• Activiteiten ontwikkelen die de saamhorigheid binnen de fusieclub versterken. 
 
3. Opdracht 
 

Inkoop: 
• Een overzicht te maken van zaken die onder de inkoopgroep vallen. 
• Leveranciers benaderen voor het maken van raamcontracten. 
• Andere commissies benaderen om vast te stellen wat er ingekocht moet worden. 
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Sponsoren: 

• En lijst van huidige sponsoren van VVO en UDO maken en benaderen voor sponsoring 
van de fusieclub. 

• Het opstellen van een sponsorplan. 
• Sponsortarieven vaststellen. 
• Een plan maken voor de invulling van een businessclub. 

 
 
Oudpapier: 

• Oudpapier inzamelingsplan maken.  
• Onderzoeken welke andere afvalstoffen geld opleveren zoals bv. kleding 

 
Kleding: 

• Een kledingplan maken voor distributie van de nieuwe tenues.  
• Een plan maken voor een clubshop waar kleding en clubattributen gekocht kunnen 

worden. 
 
Vrienden van de fusieclub: 

• Een plan opstellen voor een groep vrienden van de fusieclub. 
• Wat zijn de voorwaarden en mogelijke opbrengsten     

 
Stichting: 

• Een plan maken voor het instellen van een stichting, hierbij onderzoeken de mogelijk 
met andere clubs op De Voscuyl. Om zodoende BTW gunstig te kunnen inkopen. 

• Dit in overleg met werkgroep financiën.  
 
4. Verslaglegging 
Van elk overleg wordt schriftelijke verslaglegging gedaan. Het verslag wordt verstrekt aan de 
werkgroepleden en in cc aan het begeleidend lid FBC. 
 
5. Planning 

• De werkgroep moet zo snel mogelijk met een plankomen om sponsoren te benaderen 
voor toekomstige samenwerking. Voor 1 november a.s. de een overzicht hebben van 
sponsoren voor de nieuwe club. 

• 1 januari 2017 een inkoopplan en de mogelijkheid voor een stichting vaststellen. 
• 1 april 2017 kledingplan gereed hebben. 

 
 
 

3 oktober 2016 


