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Dit beleidsplan is ontwikkeld door de commissie sponsoring van de vereniging EGS’20, de vereni-
ging die ontstaan is na de fusie van de drie voetbalverenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58.

De drie voetbalverenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58 werkten al een aantal jaren op diverse 
manieren met elkaar samen. Sinds augustus 2012 was er een stuurgroep geformeerd die op een 
actieve wijze in goed overleg met de besturen de samenwerking van de drie verenigingen heeft 
geïntensiveerd wat onder meer geleid heeft tot het samenvoegen van de meidenafdelingen, de 
damesafdelingen en de JO13-jeugd. In het seizoen 2017-2018 is deze samenwerking uitgebreid 
met de JO15- en JO17- jeugd. Bij JO7-, JO9-, JO11 en JO19-jeugd zijn er ook al combinatieteams tus-
sen de drie verenigingen. Sinds 2018-2019 komen alle jeugdteams van de 3 verenigingen uit in ST 
EGS-teams. Ook is er een ST herenelftal bij de senioren gevormd.

In december 2015 hebben de besturen zich uitgesproken om een Samenwerkende Jeugd Oplei-
ding (SJO) te vormen. Dit betekent één gezamenlijke jeugdafdeling. De succesvolle ervaringen in 
de samenwerking met de jeugdafdelingen en de overtuiging dat de samenwerkingsgedachte het 
beste vorm kan worden gegeven als alle activiteiten op één centrale locatie plaatsvinden, heb-
ben ertoe geleid dat de drie verenigingen de vervolgstap hebben gezet die geleid heeft tot een 
fusie van de verenigingen m.i.v. 1-7-2020. De verenigingsnaam is EGS’20 geworden.

Nu een fusie tussen de voetbalverenigingen en de bouw van een nieuwe sportaccommodatie 
realiteit is geworden, zal ook in het sponsorbeleid dat de drie verenigingen voorheen kende, 
verder- gaand samengewerkt dienen te worden. De grotere vereniging en de bouw van de nieuwe 
sportaccommodatie biedt kansen om overeenkomsten met bestaande sponsoren te herzien en 
nieuwe sponsoren te werven.

Op 5 november 2019 heeft er een eerste gezamenlijk over van een nieuw te vormen sponsor- 
commissie plaatsgevonden. Hieruit is de kern van een  gezamenlijke  sponsorcommissie  ont-
staan  met leden van de 3 voetbalverenigingen. Inmiddels is deze groep gegroeid naar een vaste 
bezetting van een aantal commissieleden ondersteund door een groep ‘project’-vrijwilligers.

De sponsorcommissie zal zich blijvend actief inzetten om de vereniging en sponsoren/partners   
te (gaan) verbinden waarbij oog is voor de belangen van alle partijen. Leidraad hierbij vormt dit 
beleidsdocument dat fungeert als basis voor de afspraken, de activiteiten en de omgang met 
sponsoren. Het is een levend document dat op basis van praktijkervaringen jaarlijks door de 
sponsorcommissie en het bestuur geëvalueerd, beoordeeld en eventueel bijgesteld zal worden

Commissie Sponsoring
i.o.v. Stuurgroep EGS’20
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1. uITGANGSPuNTEN
1.1  Inleiding
Dit plan beschrijft het algemene beleid ten aanzien van sponsoring en stelt bepaalde eisen 
aan  de omgang met sponsoren en sponsoring. Er wordt ingegaan op de doelstellingen en de 
uitgangs- punten voor het beleid, de organisatorische borging binnen de vereniging, alsmede 
de vormen van sponsoring. Voor vragen over de inhoud van dit plan kunt u terecht bij de voorzit-
ter van de sponsor- commissie. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de overige 
sponsorcommissieleden.

EGS’20 streeft ernaar een (financieel) gezonde vereniging te zijn met een sluitende begroting. 
Dit is belangrijk voor de toekomstbestendigheid van de vereniging. Er worden namelijk jaarlijks 
kosten gemaakt voor huisvesting, onderhoud, materialen, lonen, inhuur van derden, etc. Dit zijn 
hoofdzakelijk structurele jaarlijks terugkerende uitgaven die betaald moeten worden uit inkom-
sten die de vereniging zelf genereerd. Een deel van deze inkomsten komen voort uit contributie 
(40%) en kantineopbrengsten (30%). Daarnaast is sponsoring door bedrijven, instellingen of par-
ticulieren, (met ongeveer 30% van het totaal), een belangrijke bron van inkomsten. Deze inkom-
sten zijn belangrijk voor het behouden van een gezonde financiële basis en dragen bij aan het 
doelmatig verwezenlijken van de sportieve doelstellingen. Om deze geldstroom te garanderen en 
te verankeren in de organisatie heeft EGS’20 een sponsorbeleidsplan opgesteld. De sponsorcom-
missie is opgericht om uitvoering te geven aan dit plan.

Het beleidsplan wordt minimaal jaarlijks gecontroleerd op benodigde aanpassingen door de 
sponsorcommissie en bij elke verandering komt er een nieuwe versie van het beleidsplan. Deze 
nieuwe versie wordt dan weer aangeboden aan het algemeen bestuur ter goedkeuring. Na goed-
keuring van het algemeen bestuur is de nieuwe versie definitief en vervallen alle voorgaande 
versies.

1.2   Uitgangspunt sponsorbeleid
De sponsorcommissie heeft als uitgangspunt om een continue geldstroom te creëren voor 
EGS’20, die minimaal voorziet in de behoeften die horen bij het beoogde ambitieniveau van de 
vereniging en bijdraagt aan de realisatie van de in het verenigingsplan gedefinieerde missie en 
visie. EGS’20 wil impact maken op de samenleving en naast alle voetbalaangelegenheden ook 
een belangrijke ontmoetingsplek creëren voor de (lokale) gemeenschap. 

EGS’20 staat voor het aangaan van duurzame relaties, een gezondere en groene samenleving!

Om dit te realiseren zal een actief sponsorbeleid gevoerd worden waarbij nieuwe sponsoren 
worden geworven, een grote diversiteit van sponsormogelijkheden wordt aangeboden en zorg-
gedragen wordt voor een goede duurzame relatie met sponsoren. Door intensief te werken aan 
deze doelen worden er continue externe geldaders aangeboord die de basis vormen voor een 
levendige vereniging waarin activiteiten op een duurzame wijze uitgevoerd kunnen worden.

1.3   Doelstellingen
De algemene doelstelling met betrekking tot het sponsorbeleid is dan ook ervoor te zorgen dat 
het hart van de vereniging sneller gaat kloppen door het aanboren van sponsorinkomsten. 
Dit gaat de sponsorcommissie doen door focus te houden op en uitvoering te geven aan de vol-
gende subdoelstellingen:
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• Het creëren en onderhouden van duurzame relaties met de bestaande sponsoren.
• Het op proactieve wijze initiëren van nieuwe sponsorrelaties.
• Een heldere, passende en sprankelende communicatie richting sponsoren over relevante za-

ken die de missie en visie van EGS’20 promoten.
• Het op efficiënte wijze uitvoering geven aan de administratie en organisatie van alle voorko-

mende sponsoraangelegenheden.

1.3.1 Financiële doelstelling
De sponsorcommissie zal bijdragen aan een gezonde financiële basis voor het creëren en 
van een bloeiende vereniging die toekomstbestendig is. 
De concrete financiële doelstellingen worden jaarlijks bepaald en zijn onder meer afhankelijk van 
een variëteit aan factoren zoals het ledenaantal, de bezoekersaantallen, de sportieve prestaties 
en het consumptiegedrag van leden en bezoekers. Deze variabelen zorgen namelijk voor de in-
komsten die voortkomen uit contributie en kantineopbrengsten die naast de sponsorinkomsten 
zorgen voor de inkomende geldstromen.  Uitgangspunten bij de financiële doelstelling zijn:
• De sponsorinkomsten bedragen minimaal 30% van de totale begroting. 
• 10% van de sponsorinkomsten wordt gereserveerd voor het onderhouden van de relatie met 

de sponsoren. 
• 10% van de sponsorinkomsten zal besteed worden aan speciale projecten die bijdragen aan 

de maatschappelijke thema’s: Welzijn, Gezondheid en Duurzaamheid.

1.3.2 Strategische doelstelling
De strategische doelstellingen met betrekking tot het sponsorbeleidsplan illustreren de wijze 
waarop EGS’20 richting gaat geven aan de realisatie van de algemene en financiële doelstellin-
gen. In deze meer richtinggevende vertaling van sponsorbeleidskeuzes worden tevens aspecten 
uit de missie en visie van het verenigingsplan meegenomen. EGS’20 streeft er naar een gezel-
lige, hechte en verbindende vereniging te zijn waar voor iedereen ruimte is. 

Door het faciliteren en stimuleren van een cultuur van verbondenheid wordt er   
ambassadeurschap gecreëerd onder iedereen die met de vereniging in aanraking komt. 

Dit zijn niet alleen de leden, ook samenwerkingspartners, bezoekers en de bestaande sponsor-
relaties zijn belangrijke potentiële ambassadeurs van de vereniging. Wanneer de gewenste 
identiteit (zie missie & visie verenigingsplan) werkelijkheid wordt zal het positieve imago van 
de vereniging zich via de ambassadeurs als een olievlek verspreiden in nieuwe netwerken. Deze 
aanzuigende werking zal een stimulerend effect hebben op het verwezenlijken van alle sponsor-
doelstellingen.  De strategische doelstellingen zijn als volgt gedefinieerd: 

• Het stimuleren van ambassadeurschap onder iedereen die met EGS’20 in aanraking komt ten 
einde organische groei van sponsorrelaties te realiseren.

• Het behouden van focus op het aangaan van lokale en regionale sponsorrelaties binnen een 
straal van 15km.

• Het via diverse kanalen promoten en actief belichten van de voordelen die het oplevert om 
een sponsorrelatie van EGS’20 te worden.

• Het realiseren van een bloeiende businessclub van 100 leden in 2026.

1.3.3 Sponsorbegroting
De sponsorbegroting zal jaarlijks opgesteld worden op basis van de kostenprognoses en de 
hieraan gekoppelde beoogde inkomende geldstromen. De hieruit te definiëren gewenste spon-
sorinkomsten van het betreffende seizoen worden bepaald op basis van de inschattingen (duur 
overeenkomst, inkomsten per sponsortype, aantal sponsoren)  van de  verschillende sponsorvor-
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men. De sponsorcommissie zal de begroting per kwartaal evalueren en indien gewenst op basis 
van tussentijdse prognoses bijstellen. Ook zal met de penningmeester gekeken worden naar een 
meerjarenbegroting, waardoor de sponsorcommissie weet waar men aan toe is. De sponsorbe-
groting wordt opgesteld op basis van de volgende tabelstructuur:

Sponsorvorm Duur 
overeenkomst

Inkomsten per 
sponsor per jaar

Streefgetal 
aantal sponsoren

Totaal inkomsten 
begroot

    
Zoals eerder benoemd zal de sponsorcommissie 10% van de netto sponsorinkomsten reserve-
ren voor sponsorbeheer. Dit kunnen verschillende zaken zijn als bijvoorbeeld de kerstkaarten en 
kerststollen, businessclubactiviteiten, attenties naar sponsors, consumpties voor sponsors, etc. 
Alles op het gebied van sponsorbeheer moet vanuit deze ‘pot’ betaald worden. De ‘pot’ is geen 
aparte rekening die door de sponsorcommissie beheert wordt, dit gaat allemaal via de penning-
meester, uiteraard moet het sponsorbudget wel beheerd en bewaakt worden door de sponsor-
commissie (in overleg met de penningmeester). Na ieder jaar bekijkt de sponsorcommissie of de 
verhouding kloppen of dat er naar boven of beneden bijgesteld moet worden. Uiteraard zal dit in 
nauw overleg gaan met het bestuur.
 

1.4 Jaarplan
De sponsorcommissie maakt voorafgaand aan het nieuwe seizoen een jaarplan waarin de acti-
viteiten die ontplooid gaan worden in dat komende seizoen worden opgenomen. Het jaarplan 
wordt gebaseerd op het sponsorbeleidsplan en de daarin geformuleerde doelstellingen. In hoofd-
lijnen bevat het jaarplan de volgende onderdelen:

• Een kwalitatieve doelstelling voor het betreffende seizoen en de kwantitatieve vertaling  
hiervan.

• Een overzicht van te initiëren projecten op basis van de gedefinieerde (sub)doelstellingen.
• Een overzicht van resources die ingezet kunnen worden om de doelstellingen te bereiken.
• Een actieplan/activiteitenkalander met eigenaren en deadlines.
• Een dashboard waarin de voortgang van acties en resultaten wordt gemeten.

1.4.1 Evaluatie en verslaglegging
Het jaarplan zal na afloop van het seizoen worden geëvalueerd. Deze evaluatie zal het uitgangs-
punt zijn voor het opstellen van het jaarplan van het daarop volgende seizoen. De evaluatie moet 
er voor zorgen dat de kwaliteit van het sponsorbeleid geborgd wordt, dat de uitgangspunten 
gevolgd worden en dat doelstellingen behaald worden. De sponsorcommissie legt het jaarverslag 
en vervolgens een nieuw jaarplan ieder jaar voor aan het bestuur. 
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2. DE SPoNSoRcommISSIE
2.1 Taakomschrijving
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het sponsor-
beleid van EGS ’20, het nastreven van het uitgangspunt en het behalen van de doelstellingen. 

De sponsorcommissie is een veelzijdige commissie, waarin verschillende deeltaken te  
definiëren zijn. Denk aan communicatie met de sponsoren, het organiseren van bijeenkomsten, 
het sturen van facturen en het organiseren van sponsoruitingen. Om de sponsorcommissie 
goed te kunnen laten functioneren is een goede structuur van belang. Duidelijke functie- 
verdeling met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Er zijn binnen de sponsor- 
commissie drie hoofdtaken te definiëren:

• Commercie: Het werven van nieuwe sponsoren en het beheren van bestaande sponsor- 
relaties.

• Administratie en organisatie: Het opstellen van contracten, factureren, het verzorgen van de 
sponsoruitingen en voeren van de debiteurenadministratie.

• Communicatie: Het regelmatig communiceren naar en over de sponsors en het organiseren 
van evenementen.

2.2 Organisatiestructuur
Om goed te kunnen functioneren heeft de sponsorcommissie tenminste drie leden nodig, ge-
zien bovenstaande driedeling in taken. Per twintig sponsoren zou hier een extra lid aan moeten 
worden toegevoegd. Bij honderd sponsoren zou de sponsorcommissie idealiter uit zeven leden 
bestaan.
De hoofdtaken zijn te splitsen in verschillende deeltaken, welke hier verder uitgelicht worden. 
Hier- mee worden taken en verantwoordelijkheden helder en gedefinieerd. Tevens worden de 
bevoegdhe- den van de sponsorcommissie toegelicht.

Voorzitter:
• Stuurt de sponsorcommissie aan
• Eindverantwoordelijk voor alle sponsorzaken binnen EGS ’20
• Leidt de sponsorcommissie overleggen
• Verzorgt de agenda van het sponsorcommissie overleg
• Afgevaardigde van de sponsorcommissie in het bestuur van EGS ’20
• Eerste contactpersoon richting andere commissies binnen EGS ’20
• Eerste aanspreekpunt voor het sponsorbeleid binnen- en buiten de vereniging
De voorzittersrol wordt uitgevoerd door een lid uit de sponsorcommissie. De voorzitter van de 
spon- sorcommissie dient door de ALV verkozen te worden tot bestuurslid sponsorzaken.

Secretariaat:
• Beheer van het sponsorbestand en sponsorbegroting in Office 365
• Verzorgt de notulen van het sponsorcommissie overleg
• Opstellen van sponsorcontracten en facturen (in samenspraak met de penningmeester van 

EGS ’20)
• Verantwoordelijk voor het juist archiveren van sponsorcontracten in de Cloud
• Verantwoordelijk voor het uitgeven van sponsorpassen aan businessclubleden
• Verantwoordelijk voor de (sponsor)debiteurenadministratie in de Cloud en in samenspraak 

met de penningmeester in Exact Online
Het secretariaat wordt uitgevoerd door een lid uit de sponsorcommissie.
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PR & communicatie:
Alle onderstaande verantwoordelijkheden zijn in samenspraak met de commissie PR en Marke-
ting- communicatie, deels en in overleg zullen zij zaken overnemen van de sponsorcommissie.
• Verantwoordelijk voor alle uitgaande communicatie naar (potentiele) sponsoren.
• Verantwoordelijk voor het verzorgen van de sponsoruitingen en het aansturen van de werk-

ploeg daarbij.
• Aanleveren van sponsor gerelateerde content aan de commissie PR en Marketingcommuni-

catie.
• Aanleveren van foto’s van sponsor gerelateerde activiteiten aan de commissie PR en Marke-

ting- communicatie.
• Schrijven van sponsor gerelateerde persberichten.
• Creëren van sponsor gerelateerde content voor LinkedIn of andere socials.
• Samenstellen van de jaarlijkse presentatiegids ‘EGS-Inside’ i.s.m. de commissie PR en Mar-

ketingcommunicatie.
• Beheren van de LinkedIn pagina van EGS ’20.
De PR & Communicatie binnen de sponsorcommissie kan door meerdere leden van de sponsor-
commissie opgenomen worden. Hiervoor is niet een persoon aangewezen. Voorkeur heeft wel 
om hier maximaal twee personen uit de sponsorcommissie mee te ‘belasten’. De PR & Commu-
nicatie komt verderop in dit hoofdstuk aan bod.

Acquisitie:
• Verwerven van nieuwe sponsoren voor EGS ’20.
• Verwerven van nieuwe leden voor de Businessclub van EGS ’20.
• Potentiële sponsoren overtuigen van de meerwaarde van het partnerschap met EGS ’20.
• USP van EGS ’20 duidelijk maken bij potentiele sponsoren.
De gehele sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de acquisitie. Om een duidelijke doelstel-
ling te hebben wordt de begroting als basis genomen. Op basis van de begroting wordt bekeken 
hoeveel sponsoren, uit elke categorie, verworven dienen te worden per jaar/maand/week, op 
commissie- en individueel niveau. Zie hoofdstuk acquisitie en beheer voor nadere uitwerking.

beheer:
• Beheren van bestaande sponsorrelaties van EGS ’20.
• Zorgen voor voldoende PR voor sponsoren.
• Koesteren van bestaande sponsoren, attent blijven.
• Zorgen voor loyalty van leden bij sponsoren.
• Delen van meetresultaten met sponsoren.
De gehele sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het beheer van bestaande sponsoren. In 
het hoofdstuk acquisitie en beheer wordt verder ingegaan op plannen en doelstellingen op het 
gebied van beheer.

kleding:
• Verzorgen van de tenues voor de voetballende leden.
• Verzorgen van de kleding voor het kader.
• Verzorgen van de keepershandschoenen voor de keepers.
• Beheren van de verkoop van kleding en accessoires.
• Bewaken van de huisstijl bij alle kledingzaken.
• Contactpersoon voor kledingleverancier.
• Contactpersoon voor leden, sponsors, leiders, ouders, etc.
De kledingzaken binnen EGS ’20 worden verzorgd door de werkgroep kleding, welke onderdeel 
is van de sponsorcommissie. Verderop in dit hoofdstuk wordt deze werkgroep verder toegelicht.
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businessclub:
• Verantwoordelijk voor een ‘levendige’ businessclub.
• Verbindende rol tussen sponsoren zijn, sponsoren met elkaar in contact brengen.
• Sponsoren een platform geven waar ze elkaar kunnen leren kennen en kunnen netwerken.
• Organisatie van activiteiten voor de businessclub.
• Alles vanuit de kernwaarden boeien, groeien en verbinden.
De Businessclub van EGS ’20 kan door meerdere sponsorcommissie leden opgenomen worden. 
Hier- voor is niet een persoon aangewezen. Voorkeur heeft wel om hier maximaal twee perso-
nen uit de sponsorcommissie mee te ‘belasten’.

2.3 Bevoegdheden en autorisaties
Het dagelijks bestuur is tekenbevoegd. In de praktijk zal de penningmeester overeenkomsten 
on- dertekenen namens de vereniging als het gaat over sponsorcontracten. Daarbij gelden de 
volgende uitgangspunten:

• Bij contracten tot een hoogte van € 1.500,- zal gewerkt worden met een voorgedrukte hand-
teke- ning van de penningmeester.

• Bij contracten van meer dan € 1.500,- zal de penningmeester in persoon tekenen.
• Naast de penningmeester kan een sponsorcommissielid, die betrokken is geweest bij de 

sponsorovereenkomst ook tekenen namens de sponsorcommissie.
• Een uitzondering vormt de sponsorvorm “sponsor van de maand” waarbij de overeenkomst 

op een soort van bierviltje getekend wordt. Het bedrag hierbij is minimaal € 100,- en er is 
geen maximaal bedrag. Om deze overeenkomst af te sluiten hebben alle commissieleden 
autorisatie.

• Een andere uitzondering vormt de sponsorvorm waarbij een tribunestoel (€ 25,-) gesponsord 
wordt. Deze bijdrage wordt in het kassasysteem achter de bar geïntegreerd en leden kunnen 
dus direct pinnen aan de bar zonder dat met een contract gewerkt wordt.

2.4 Scheiding bouw- en verenigingssponsoren
In de aanloopfase naar het oprichten van EGS ’20, tot aan het moment van opleveren van de 
nieuwe accommodatie, is er voor gekozen om een scheiding te maken tussen bouwsponsoren 
(contractpar- tijen) en verenigingssponsoren.

De sponsorcommissie richt zich uitsluitend op de verenigingssponsoren. Het aangaan van con-
trac- ten met bouwsponsoren en andere contractpartijen licht buiten de scope van de sponsor-
commissie en valt onder de bouwcommissie. Wel komen bouwsponsoren en andere contract-
partijen terug in de PR-plannen van de sponsorcommissie.

2.5 Project- en werkgroepen
Om binnen een grote vereniging als EGS ’20 optimaal gebruik te maken van alle capaciteit 
en ex- pertise binnenshuis wordt ervoor gekozen om te werken met project- en werkgroepen. 
Veelal is er binnen de vereniging de nodige expertise op verschillende gebieden die de spon-
sorzaken aangaan. Echter is niet iedereen voornemens een ‘officiële’ rol binnen de vereniging 
op zich te nemen. In dit geval kan de sponsorcommissie er voor kiezen om een project- (tijdelijk 
van aard) of werkgroep (blijvend) te installeren op een bepaald gebied.
Een projectgroep houdt zich bezig met de organisatie van een bepaald evenement, een bepaal-
de actie of een specifiek onderwerp. Voorbeeld hiervan is de projectgroep naam, tenue, logo. 
Deze be- stond voor een deel uit leden van de sponsorcommissie, daarnaast was deze aange-
vuld met andere EGS ’20 leden. Aanspreekpunt zal ten aller tijden iemand vanuit de sponsor-
commissie blijven. Een werkgroep is blijvend en zal voornamelijk bezet worden door leden uit 
de sponsorcommissie.
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2.6 Werkgroep kleding
Een werkgroep binnen de sponsorcommissie is de werkgroep kleding. De werkgroep kleding 
is ver- antwoordelijk voor alle kledingzaken binnen EGS ’20. Zij zijn de contactpersoon voor de 
kledingle- verancier (Brandsfit), sponsors, leiders, leden, ouders, etc. De werkgroep kleding 
bestaat uit twee leden uit de sponsorcommissie, welke met naam en contactgegevens terug te 
vinden zijn op de website van EGS ’20. Zij zijn bekend met alle prijzen, procedures, levertijden, 
afspraken die te maken hebben met EGS ’20 kleding. Belangrijk bij de kleding is dat alle afspra-
ken goed vastgelegd zijn, zodat ze te herleiden zijn. Deze afspraken zijn in hoofdstuk 3 kleding 
terug te vinden. De werkgroep kleding legt verantwoording af aan de sponsorcommissie.

2.7 Overlegstructuur
De frequentie van het sponsorcommissie overleg is minimaal 10 keer per jaar. In principe wordt 
om de 4/5 weken een overleg gepland. Dit om er voor te zorgen dat doelstellingen en voortgang 
van acquisitie en beheer gemonitord kunnen worden. Daarnaast is het een moment waarop 
besluiten door de commissie genomen kunnen worden, welke in notulen vastgelegd worden.

2.7.1 Vergaderformat
Het vergaderformat bevat de volgende onderwerpen:
• Algemeen (organisatorisch)
• PR & Communicatie
• Kleding
• Acquisitie
• Beheer
• Businessclub/Sponsoractiviteiten

Deze onderwerpen omvatten alle deelactiviteiten die in een sponsorcommissie overleg be-
sproken dienen te worden. De deelactiviteiten zijn toegeschreven aan een of meerdere leden 
van de spon- sorcommissie. De voorzitter van de sponsorcommissie zorgt er voor dat de con-
ceptagenda van het overleg voor het voorgaande weekend verstuurd wordt naar alle leden van 
de sponsorcommissie. In het weekend hebben leden de tijd om aanpassingen te laten doen of 
agendapunten toe te voegen. Uiterlijk twee dagen voor het sponsorcommissie overleg wordt 
de definitieve agenda gedeeld met de commissie. De notulen worden door de secretaris van de 
sponsorcommissie opgemaakt en bin- nen een week gedeeld met de rest van de commissie.

2.7.2 Overleg andere commissies en bestuur
In het organogram in dit verenigingsplan is een duidelijke organisatiestructuur neergezet. De 
communicatielijnen tussen verschillende commissies lopen via het bestuur. De voorzitter van 
elke commissie is vertegenwoordigd binnen het bestuur. Commissies welke hiërarchisch onder 
de verantwoordelijkheid van een andere commissie vallen communiceren dus via de voorzitter 
van bovenliggende commissie. In het geval van de werkgroep kleding gaat communicatie met 
andere commissies dus via de voorzitter van de bovenliggende sponsorcommissie.
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De verantwoordelijkheid omtrent de kleding binnen EGS ’20 ligt in handen van de werkgroep kle- 
ding, bemand door drie leden uit de sponsorcommissie Om alle afspraken, procedures, contact- 
personen e.d. duidelijk te hebben is e.e.a. vastgelegd in dit beleidsplan.

3.1 Werkgroep kleding
Vanuit het bestuur is het bestuurslid sponsorzaken, de voorzitter van de sponsorcommissie, be-
last met de kledingzaken binnen EGS ’20. Zoals eerder benoemd is kleding een vast terugkerend 
onderdeel op de agenda van de sponsorcommissie. De werkgroep kleding, welke ook separaat 
overlegt in kleinere setting, geeft haar input voor de agenda van de sponsorcommissie. Om op 
deze manier zo efficiënt mogelijk te kunnen vergaderen. Het kledingbeleid dat EGS ’20 voert is 
voor leden ook gepubliceerd op de website van EGS ’20. Tevens heeft de werkgroep kleding een 
eigen e-mailadres, waarop alle vragen omtrent kleding gesteld kunnen worden. Het e-mailadres 
van de werkgroep kleding is kledingcommissie@egs20.nl. 

3.1.1 Verantwoordelijkheden werkgroep kleding
• Contactpersoon kledingleverancier
• Contactpersoon leiders/spelers/vrijwilligers EGS ’20
• Contactpersoon kledingsponsors
• Samenstellen en uitvoering kledingbeleid EGS ’20
• Aankleding EGS ’20 teams
• Routing kleding
• Inname, uitgifte en registratie kleding
• Samenstellen, uitgeven en laten ondertekenen bruikleenovereenkomsten

3.2 Kledingbeleid EGS ‘20
3.2.1 Doelstelling
EGS’20 wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging met een uniforme 
outfit rondloopt en speelt. Dit geeft een correcte, verzorgde, herkenbare en professionele uitstra-
ling. 

3.2.2 Hoofdregel
EGS’20 probeert aan alle spelende seniorenleden een wedstrijdtenue, shirt en broek, ter beschik-
king te stellen. Dit wordt in bruikleen verstrekt. Eventuele extra’s, zoals sokken, onder voorbe-
houd en mogelijk tegen betaling.

3.2.3 Financiële aspecten
Hoe te handelen als een bedrijf jouw elftal wil sponsoren met kleding en/of andere spullen? 
Sponsors zijn erg belangrijk voor EGS’20 en heel leuk voor je team. Sponsoring vormt een belang-
rijke, onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging en daar staat tegenover dat EGS’20 haar 
sponsoren de aandacht wil geven die ze verdienen. Dat betekent dat iedereen binnen EGS’20, 
zonder uitzondering, daaraan dient mee te werken. Dit is in het belang van een ieder! 

Daarom is het van belang dat de enige juiste route wordt gevolgd betreffende het aanbrengen 
van sponsoren. Voor alle teams geldt, als iemand een bedrijf kent dat interesse heeft in het 
sponsoren van een team, onderstaand stappenplan dient te worden gevolgd. EGS’20 is en blijft 
de eigenaar van de gesponsorde kleding. 

3. kLEDING
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3.2.4 Stappenplan sponsoring kleding/materialen
Belangstelling potentiële sponsor wordt door de contactpersoon doorgegeven via een mail naar 
kledingcommissie@egs20.nl 

1. Verantwoordelijk lid sponsorzaken bespreekt de belangstelling met de contactpersoon en de 
kandidaat. 
2. Verantwoordelijk lid sponsorcommissie doet de sponsor een voorstel betreffende exposure en 
verzorgt de gehele bestelling. 

Het bestuur dringt aan op een correcte navolging van deze regels. 

3.2.5 Regelement kleding EGS ‘20

• De kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden, trainingen of toernooien van EGS’20 worden 
gebruikt en dus niet bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door het bestuur in overleg 
met de kledingcommissie toestemming is gegeven.

• Zonder toestemming van het bestuur mogen er op de kleding geen uitingen, zoals namen, 
rugnummers, emblemen en dergelijke worden aangebracht.

• De kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden. Als er door het niet in acht 
nemen van deze wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan men aansprakelijk 
worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door de kledingcommissie in overleg met het bestuur.

• Indien tijdens een wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de 
wedstrijd door de speler aan de leider te worden doorgegeven. Voor schade aan de kleding, 
die tijdens de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld, tenzij er spra-
ke is van opzet of grove schuld. De leider brengt hierover advies uit aan de kledingcommissie.

• Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hier-
voor bedoeld, dient men dit direct te melden bij de kledingcommissie. Of iemand aansprake-
lijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie in overleg met het bestuur.

• Indien men tijdens het seizoen het lidmaatschap beëindigt, dient de door EGS’20 verstrekte 
kleding en eventueel andere materialen ingeleverd te worden bij de kledingcommissie. Zo-
lang de kleding niet ingeleverd is, loopt de contributie door.

• Wanneer tijdens of aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken, worden de 
daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler en vindt geen over-
schrijving naar een andere vereniging plaats.

• In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de kleding-
commissie. 

Elke dinsdag om 19.00 uur is er iemand van de kledingcommissie in de kantine aanwezig voor 
vragen en vervanging van kleding!

3.3 Bedrukking op wedstrijdkleding
De werkgroep kleding, in samenspraak met sponsorcommissie, is verantwoordelijk voor het inre- 
gelen van de bedrukking van sponsoruitingen op wedstrijdkleding. Dit zal altijd in overleg met de 
betreffende sponsor gebeuren. De sponsor levert zijn reclame-uiting aan bij de werkgroep kle-
ding, welke vervolgens een drukproef op laten maken bij de leverancier. Na goedkeuring van de 
sponsor kan de wedstrijdkleding besteld worden. Er zijn geen restricties m.b.t. sponsor-uitingen, 
echter mag het niet in het geding komen met de gestelde normen en waarden van EGS ’20, ofwel 
geen uitingen waar EGS ’20 niet achter staat.
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3.4 Seniorenkleding

3.4.1 Verantwoordelijkheid aankleding seniorenelftallen
De vereniging, sponsorcommissie in deze, is verantwoordelijk voor het aankleden van alle se-
nio- renelftallen van EGS ’20, welke deelnemen aan de competitie. Dat wil zeggen dat de spon-
sorcom- missie actief op zoek gaat naar een sponsor welke het seniorenelftal wilt voorzien van 
wedstrijd- kleding (excl. voetbalkousen). Voor de aanschaf van EGS ’20 voetbalkousen (voorzien 
van EGS ’20 logo) zijn de leden zelf verantwoordelijk. Bij aanvang van het seizoen 2020-2021 zal 
de vereniging zorgen voor een eerste exemplaar voor elk spelend lid. Wanneer de sponsorcom-
missie er niet in lijkt te slagen een nieuwe sponsor voor een elftal te vinden dan zal er een 
beroep worden gedaan op de leider van het betreffende elftal. Verzoek wordt dan gedaan om 
vanuit het elftal mee te zoeken naar een sponsor. Lukt dit niet dan dient de vereniging zorg te 
dragen voor de wedstrijd- kleding (zonder sponsoring).

3.4.2 Details wedstrijdkleding
De wedstrijdkleding bestaat uit 16 wedstrijdshirts, 16 wedstrijdbroeken en een keeperstenue.
De wedstrijdshirts voor seniorenelftallen zijn voorzien van een rugnummer, de wedstrijdbroe-
ken bevatten geen nummering. Daarnaast is er gekozen voor korte mouw. De werkgroep kleding 
heeft  op basis van steekproef een inventarisatie gedaan vanwege de maatverdeling. Op basis 
hiervan heeft de werkgroep een standaard maatverdeling gemaakt. Uitzonderingen kunnen  
uiteraard op aanvraag vanuit het kader van een elftal gemaakt worden. Dit geldt eveneens voor 
het uitbreiden van een tenue, een team kan dan op eigen kosten (wel of niet in overeenstem-
ming met de sponsor) het tenue uitbreiden.

3.4.3 Routing
Ieder seniorenelftal krijgt bij aanvang van het seizoen een teamtas met daarin:
• 16 wedstrijdshirts
• 16 wedstrijdbroeken
• 1 keepersshirt
• 1 keepersbroek
*M.u.v. tenues besteld in seizoen 2020-2021, die bestaan uit 16 tenues incl. keeper.

Na afloop van het seizoen dient het kader van een seniorenelftal de complete teamtas, excl. 
voet- balkousen, in te leveren bij de werkgroep kleding. Het team (!), dus niet een individuele 
speler, is verantwoordelijk voor het compleet retourneren van de teamtas. Er zijn over het al-
gemeen meer spelers dan tenues in een elftal. Er wordt geen borg gevraagd voor de teamtas. 
Echter wanneer de teamtas niet meer compleet is draagt het team op voor de te maken kosten 
om het tenue weer compleet te maken.

3.5 Kleding selectiespelers
Spelers van selectieteams van EGS ’20 (1e, 2e en 3e elftal) ontvangen voorafgaand aan het sei-
zoen een kledingpakket, uit te geven door de werkgroep kleding. Het uitgangspunt is dat het kle-
dingpakket volledig wordt gefinancierd door sponsors. Is er aanvulling nodig, dan zal de vereni-
ging deze kosten op zich nemen. Het kledingpakket is in overleg met de technische commissie 
samengesteld. Het kledingpakket bevat de volgende zaken:
• Trainingspak
• Tas
• Inloopshirt
• Presentatiepolo
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Na afloop van het seizoen levert elke selectiespelers het complete kledingpakket in bij de werk-
groep kleding. In de bruikleenovereenkomst worden afspraken gemaakt over het ontbreken en/of 
kapot gaan van kleding en/of andere materialen die in bruikleen door de vereniging zijn uitgege-
ven. Op deze manier kan de werkgroep kleding inventariseren of alle zaken nog compleet zijn en 
of er zaken zijn die vervangen moeten worden. Wanneer een selectielid stop met voetballen bij 
de selectie dient hij het kledingpakket, in de juiste staat, in te leveren bij de werkgroep kleding.

3.5.1 Bruikleen overeenkomst kleding selectie
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3.6 Jeugdkleding

3.6.1 Verantwoordelijkheid aankleding jeugdteams
De vereniging, sponsorcommissie in deze, is verantwoordelijk voor het aankleden van alle jeugd-
teams van EGS ’20, welke deelnemen aan de competitie. Dat wil zeggen dat de sponsorcom- mis-
sie actief op zoek gaat naar een sponsor welke het jeugdteam wilt voorzien van wedstrijd- kle-
ding (excl. voetbalkousen). Voor de aanschaf van EGS ’20 voetbalkousen (voorzien van EGS ’20 
logo) zijn de leden zelf verantwoordelijk. Wanneer de sponsorcommissie er niet in lijkt te slagen 
een nieuwe sponsor voor een team te vinden dan zal er een beroep worden gedaan op de leider 
van het betreffende team. Verzoek wordt dan gedaan om vanuit het team mee te zoeken naar 
een sponsor. Lukt dit niet dan dient de vereniging zorg te dragen voor de wedstrijd- kleding (zon-
der sponsoring).

3.6.2 Details wedstrijdkleding
Bij de jeugdtenues kennen we twee varianten van wedstrijdkleding, de 11-tallen en de 8-tallen 
en kleiner. De wedstrijdkleding voor 11-tallen bestaat uit 16 wedstrijdshirts, 16 wedstrijdbroe-
ken en een keeperstenue. De wedstrijdshirts voor 11-tallen zijn voorzien van een rugnummer, de 
wedstrijdbroeken bevatten geen nummering. Daarnaast is er gekozen voor korte mouw. De wed-
strijdkleding voor 8-tallen en kleiner bestaat uit 10 wedstrijdshirts, 10 wedstrijdbroeken en een 
keeperstenue. De wedstrijdshirts voor 8-tallen en kleiner hebben géén rug- en broeknummers. Er 
is bij deze groep gekozen voor lange mouw.

De werkgroep kleding heeft  op basis van steekproef een inventarisatie gedaan vanwege de 
maatverdeling. Op basis hiervan heeft de werkgroep een standaard maatverdeling gemaakt per 
leeftijdsklasse. Uitzonderingen kunnen uiteraard op aanvraag vanuit het kader van een elftal ge-
maakt worden. Dit geldt eveneens voor het uitbreiden van een tenue, een team kan dan op eigen 
kosten (wel of niet in overeenstemming met de sponsor) het tenue uitbreiden.

3.6.3 Routing
Ieder 11-tal krijgt bij aanvang van het seizoen een teamtas met daarin:
• 16 wedstrijdshirts
• 16 wedstrijdbroeken
• 1 keepersshirt
• 1 keepersbroek

Ieder 8-tal of kleiner krijgt bij aanvang van het seizoen een teamtas met daarin:
• 10 wedstrijdshirts
• 10 wedstrijdbroeken
• 1 keepersshirt
• 1 keepersbroek

De voetbalkousen dient ieder lid zelf aan te schaffen, in de kantine of via onze webshop. Na 
afloop van het seizoen dient het kader van een jeugdteam de complete teamtas, excl. voetbal-
kousen, in te leveren bij de werkgroep kleding. Het team (!), dus niet een individuele speler, is 
verantwoordelijk voor het compleet retourneren van de teamtas. Er zijn over het algemeen meer 
spelers dan tenues in een team. Er wordt geen borg gevraagd voor de teamtas. Echter wanneer 
de teamtas niet meer compleet is draagt het team op voor de te maken kosten om het tenue 
weer compleet te maken.
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3.7 Keepershandschoenen
Afspraken rondom keepershandschoenen zullen op korte termijn met sponsor Sport met Snelders 
uit Wijchen gemaakt worden. De afspraak die er nu is met Bento uit Schaijk geldt alléén voor 
seizoen 2020-2021.

3.8 Overeenkomst kledingleverancier Brandsfit
EGS ’20 heeft een overeenkomst gesloten met kledingleverancier Brandsfit. Brandsfit zorgt er de 
komende jaren voor dat EGS ’20 wordt voorzien van kwalitatief goede voetbalkleding. Brandsfit is 
onder andere hofleverancier van het kledingmerk Patrick, waar onze gehele vereniging mee aan-
gekleed is. Met Brandsfit hebben wij de afspraak gemaakt dat wij alle kleding voor EGS ’20 bij 
hen afnemen. Natuurlijk is dat geen eenzijdige overeenkomst en heeft de vereniging ook profijt 
van de overeenkomst met Brandsfit. We zijn als vereniging blij met de afspraken die we heb-
ben kunnen maken met partijen als Brandsfit en de bijdrage die zij doen die helpt ons om onze 
vereniging te kunnen draaien.  

Dat betekent enerzijds dat wij een mooie afspraak hebben met Brandsfit, waar de vereniging 
beter van wordt. Echter betekent dat ook dat wij als vereniging een verplichting hebben naar 
Brandsfit toe. Die verplichting betekent dat wij dus alle kleding voor EGS ’20 afnemen bij Brands-
fit, denk hierbij aan wedstrijdkleding, trainingspakken, hoodies, jassen, inloopshirts, tassen, etc. 
Het bestellen van deze items, met bedrukking van het EGS ’20 logo en/of EGS ’20 sponsors, via 
andere kanalen is niet toegestaan. Hiermee overtreden we namelijk onze overeenkomst met 
Brandsfit en daarnaast komt het de vereniging niet ten goede.

3.9 Levertijden
Zie onderstaand overzicht van de levertijden van de meest gebruikelijke kledingstukken welke 
men kan bestellen via de werkgroep kleding, bij Brandsfit:
• Voetbalkousen 6-8 weken
• Broekjes 4-6 weken
• Tenues 6-8 weken
• Trainingspakken 2-3 weken
• Overige kleding die bedrukt moet worden 2-3 weken

3.10 Verkoop kleding door vereniging
Uit de praktijk blijkt dat er met enige regelmaat sokken van huis uit worden vergeten, broek-
jes uit de teamtas kwijtraken of een gebrek aan thermoshirts is bij koud weer. Om er enerzijds 
voor te zorgen dat voetballers altijd voorzien kunnen worden van de nodige wedstrijdkleding en 
ander- zijds inkomsten uit kleding te kunnen genereren worden deze artikelen direct door de 
vereniging verkocht.

3.10.1 Verkoop vanuit clubhuis
Vanuit de kantine van EGS ’20 worden wedstrijdbroekjes, voetbalkousen en thermoshirts (zwart) 
verkocht. De werkgroep kleding zorgt ervoor dat er voldoende voorraad per maat is om voetbal- 
lers te kunnen voorzien van deze kleding. De kleding dient geïntegreerd te worden in het kas-
sasy- steem, zodat kantinevrijwilligers de kleding op de juiste manier af kunnen rekenen. 
De kleding die vanuit de kantine beschikbaar gesteld wordt:
• Wedstrijdbroek
• Voetbalkousen
• Thermoshirt zwart
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3.10.2 Verkoop vanuit bestelzuil in clubhuis
Vanuit de kantine kan tevens EGS ’20 kleding besteld worden via de speciale bestelzuil van 
Brandsfit. Het aanbod op de bestelzuil is gelijk aan het aanbod via de webshop, zie hiervoor de 
paragraaf verkoop vanuit webshop.

 
3.10.3 Verkoop vanuit webshop
Via de website van EGS ’20 is een directe link naar de webshop van Brandsfit met EGS ’20 kleding 
te vinden. Leden kunnen hier, tegen een kortingspercentage van 30%, hun EGS ’20 kleding online 
bestellen. Denk hierbij aan voetbalkousen, broekjes met logo, polo’s, etc. Het assortiment wordt 
samengesteld door Brandsfit, in overleg met de werkgroep kleding. Jaarlijks zal worden bekeken 
of het assortiment nog voldoet aan de wensen van EGS ’20 of dat er zaken moeten worden toe-
gevoegd en/of verwijderd.
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4. buSINESScLub
4.1 Kernwaarden

‘boEIEN – GRoEIEN – VERbINDEN’
Dat zijn de kernwaarden van de Businessclub EGS ’20. Deze kernwaarden moeten tot uiting 
komen in de verschillende evenementen en bijeenkomsten die EGS ’20 gaat organiseren. Voorop 
moet staan dat ondernemers, partners van EGS ’20, elkaar kunnen ontmoeten in een gezellige en 
informele sfeer. Hierbij moet men de gelegenheid krijgen om met andere ondernemers in con-
tact te komen, leuke activiteiten bij te kunnen wonen, de eigen onderneming onder de aandacht 
te kunnen brengen bij andere leden van de businessclub en te genieten van interessante, leer-
zame en/of smeuïge anekdotes van sprekers tijdens het EGS Businesscafé. De sponsorcommissie 
streeft er naar om minimaal twee businessclub-evenementen per jaar te organiseren. Verschil-
lende voorbeelden van businessclub-evenementen worden verderop in dit hoofdstuk benoemd. 

4.2 Waarom een businessclub?
Elke ondernemer, van klein tot groot, heeft behoefte aan het ontmoeten van nieuwe onderne-
mers en het vergroten van zijn of haar netwerk. In de gemeente Grave is er wat ons betreft een 
gat wat (actieve) netwerk of ondernemersclubs betreft, daar kunnen we als EGS ’20 in springen. 
Een businessclub is een redelijk risicoloze manier om extra geld binnen te halen en de betrok-
kenheid van het lokale bedrijfsleven bij de vereniging te vergroten. Betrokken bedrijfsleven in de 
zin van lokale ondernemingen, alsook lokale ondernemers die wellicht hun onderneming elders 
gevestigd hebben maar wel binding met de regio hebben. Als je het goed organiseert wordt de 
businessclub een kweekvijver voor sponsors die met de vereniging meegroeien. 

Omdat EGS ‘20 ook haar sponsors de mogelijkheid wilt bieden om gebruik te maken van het net-
werk van de vereniging is de Businessclub EGS ‘20 in het leven geroepen. Deze club is opgezet 
om éénieders zakelijk netwerk te vergroten door middel van het ondernemen van activiteiten en 
bezoeken van evenementen in select gezelschap. Alle sponsors kunnen lid worden van de busi-
nessclub, word je hoofd-, rug- of stersponsor dan zit het businessclub lidmaatschap automatisch 
in het sponsorpakket.

Sponsoring gaat verder dan een vermelding op de website, een bord langs het voetbalveld etc. 
Sponsoring gaat om ontmoetingen, netwerken, brainstormen met elkaar om zo kennis en busi-
ness mogelijkheden te vergroten. Om hier een steentje aan bij te dragen gaat de Businessclub 
van EGS ‘20 regelmatig gratis bijeenkomsten of bijeenkomsten tegen gereduceerde tarieven voor 
haar leden organiseren. Denk aan een netwerkavond met een interessant onderwerp en/of leuk 
thema, een wijn- of bierproeverij, bedrijfsbezoeken, een golfclinic of een uitstapje met de gehele 
Businessclub. En niet onbelangrijk, natuurlijk hoort daar een hapje en een drankje bij! Kortom tal 
van leuke en interessante activiteiten!

Het lidmaatschap biedt het volgende:
• Toegang tot een netwerk van ondernemers, aangesloten bij de businessclub EGS ‘20
• Mogelijkheid tot het uitbreiden van het zakelijk netwerk, ontmoeten van nieuwe onderne-

mers en het bijwonen van interessante activiteiten
• Uitnodiging voor twee personen voor businessclub bijeenkomsten en uitstapjes van de busi-

nessclub
• Vermelding op de businessclub reclamezuil bij de ingang van het sportpark
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• Vermelding als EGS ‘20 businessclub lid op de website van EGS ‘20 (in de rubriek partners)
• Een enkelzijdig reclamebord langs het hoofdveld
• Advertentie op de TV schermen in ons clubhuis
• Kwartpagina advertentie in de presentatiegids (jaarlijkse uitgave)
• Twee sponsorpasjes voor alle thuiswedstrijden van EGS ‘20
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 600,00 exclusief BTW per jaar.

Van het door leden betaalde lidmaatschapsgeld gaat een deel naar de administratie en de or-
ganisatie van gratis evenementen voor de leden van de businessclub. Het overige bedrag vloeit 
terug naar EGS ‘20 op basis van de behoeftes binnen de club. Zo kan het geld verdeeld worden 
onder de jeugd, de senioren, het 1e Elftal en andere pijlers van de club. Naast de mogelijkheid 
tot het vergoten van het zakelijke netwerk, draagt men dus ook bij aan de clubkas van de vereni-
ging.

4.3 Organisatie Businessclub EGS ‘20
In de sponsorbrochure van EGS ’20 is één pakket gewijd aan de Businessclub. De duurdere pak-
ketten, hoofd-, rug- en stersponsorschap, voorzien automatisch in een lidmaatschap van de 
businessclub. Het doel is om je businessclub zo groot mogelijk te maken, het moet voor alle 
sponsoren mogelijk zijn om zich aan te kunnen sluiten bij de businessclub. Doel: alle sponsoren 
lid maken van de businessclub! Het is wel belangrijk om vooraf duidelijk te kunnen maken aan 
de sponsoren wat de voordelen van zo’n lidmaatschap zijn. Denk aan netwerken, ontmoeten/
kennismaken, leuke en gezellige activiteiten,  interessante  thema’s,  sportiviteit, etc. In de vorm 
van een activiteitenkalender, gepubliceerd onder ‘agenda Businessclub’ op onze website, nemen 
we de ondernemers meenemen in onze plannen.

4.3.1. Activiteitenkalender
Er zijn tal van activiteiten te bedenken die met een businessclub interessant zijn te organiseren. 
Om een idee te geven van de zaken waar binnen de sponsorcommissie aan gedacht wordt zijn er 
wat voorbeelden naar voren gehaald, zie onderstaand:

• Gratis toegang wedstrijden EGS ‘20
  * Uiteraard mogen leden van de Businessclub gratis komen kijken naar de   
     wedstrijden van EGS ‘20
  * Businessclubleden krijgen een persoonlijke Businessclubkaart waarmee ze   
     toegang krijgen en waarop een saldo voor consumpties kan worden opgeladen
  * Ontvangst voor de wedstrijd in onze sponsorlounge met een kop koffie door één of  
    enkele van onze sponsorcommissie- en/of bestuursleden
• Sponsormiddag
  * Jaarlijkse sponsormiddag tijdens thuiswedstrijd van EGS ’20 1
  * Middag waarin alle sponsors, dus ook de Businessclubleden, van EGS ’20 in de   
    watten gelegd worden met gratis toegang en een aantal consumpties.
• EGS-businesscafé
  * Middag en/of avond met een relevant onderwerpen als:
   > Pensioen
   > Marketing
   > Online profilering
   > Sales
   > Klant- of gastbeleving
   > Etc.
  * Relevante sprekers met een inspirerend verhaal over uiteenlopende onderwerpen  
    (van lokale ondernemer uit de businessclub, iemand uit het netwerk van de 
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     businessclub of vereniging tot bekende sporters en/of sportbestuurders).
  * Leuke thema’s als;
   > Haringparty
   > Aspergeparty
   > Bier- of wijnproeverij
   > Koffieproeverij
   > Iets typisch lokaals/regionaals
   > Iets leuks wat onze sponsors kunnen organiseren
   > Etc.
  * Maar bovenal een gezellige middag en/of avond! Waarin ondernemers elkaar   
    ontmoeten en kunnen spreken, onder het genot van een hapje en een drankje.

• bezoek aan Ere- of Eerste Divisie wedstrijd
  * Bezoek aan wedstrijd van bijvoorbeeld NEC, VVV-Venlo, TOP Oss of RKC Waalwijk in  
    één van de Nederlandse competities
  * Informele sfeer, gezellig een wedstrijd volgen met mede-Businessclubleden
  * Wellicht een bezoek aan de Businessclub en/of Businesslounge van de betreffende  
    club
  * Waar mogelijk ook een woordje vooraf van een bestuurder, commercieel directeur  
    en/of speler van de club waar we te gast zijn

• bedrijventocht businessclub EGS ‘20
  * Periodieke tocht langs verschillende Businessclubleden
  * Op één middag een bezoek langs twee á drie bedrijven uit de Businessclub
  * Ondernemers krijgen hierbij de gelegenheid om de rest van de Businessclub   
    bekend te maken met hun werk, d.m.v. een rondleiding en/of presentatie
  * Ondernemers leren elkaars bedrijven kennen, krijgen te zien wat er achter de   
    muren van elkaar bedrijven afspeelt

• Golfdag
  * Middag golven op een golfbaan in de omgeving van Grave
  * Ondernemers worden (op niveau) ingedeeld bij elkaar en kunnen gezamenlijk een  
    middag golven
  * Voor ondernemers zonder golfervaring kan een golfclinic georganiseerd worden

• Gezamenlijke activiteiten met businessclubs uit de nabije omgeving
  * Denk aan Businessclubs JVC Cuijk, AWC Wijchen, Woezik, Alverna, Udi ’19, DAW   
    Schaijk, etc.

• Voetbalreis businessclub EGS ‘20
  * Met Businessclub EGS ’20 op stap naar het buitenland, met vliegtuig, bus of trein
  * Bezoek van Champions League wedstrijd
  * Weekend in grote Europese stad
   * Uiteraard kunnen evenementen in deze orde van grote niet zonder bijbetaling van  
    de leden

Bovenstaande voorbeelden zijn een greep uit de vele mogelijkheden die er zijn om te onderne-
men met de Businessclub. Uiteraard willen we de Businessclubleden de tijd geven om elkaar 
te leren kennen en aan elkaar te wennen. We zullen niet starten met een voetbalreis naar het 
buitenland. Het belangrijkste bij de organisatie van de Businessclub evenementen is dat we de 
evenementen kunnen plaatsen binnen een ‘EGS-kader’. 
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Er moeten een aantal elementen terugkomen in de evenementen, denk hierbij aan; een zakelijk 
element, een leermoment, het moet gerelateerd zijn aan sport, het is alléén voor ondernemers, 
er moet een mogelijkheid zijn voor Businessclubleden om zijn of haar onderneming te promoten, 
EGS moet ondernemers faciliteren in het contact maken met andere ondernemers en bovenal 
moeten de evenementen gezellig zijn!

4.4 Doelgroep
De doelgroep voor de EGS ’20 Businessclub zijn in principe alle sponsors van EGS ’20. De sponsors 
van EGS ’20 zijn voornamelijk ondernemers en ondernemingen uit de gemeente Grave, onder-
nemers of ondernemingen die een directe binding hebben met EGS ’20 en/of ondernemers of 
ondernemingen uit de regio (in een straal van +/- 15 km van Grave). Het moet voor alle sponsors 
toegankelijk zijn om toe te treden tot de Businessclub van EGS ’20. De prijs van de Businessclub 
is daarom ook relatief laag gehouden, mede om de drempel voor toetreding laag te houden. 
Wanneer men kiest voor een aantal losse exposuremogelijkheden komt men al vrij snel aan de 
prijs van de Businessclub. Het voordeel van de Businessclub is dat men dus uitgenodigd wordt 
voor de verschillende evenementen en de mogelijkheid heeft om zijn of haar zakelijke netwerk 
uit te breiden

4.5 Businessclub platform
De sponsorcommissie onderzoekt de mogelijkheden voor het introduceren van een digitaal 
businessclub platform. Hierbij kan worden gedacht aan een applicatie voor IOS en Android. In 
de applicatie zijn verschillende mogelijkheden terug te vinden, EGS ’20 is hierbij het podium, 
de Businessclubleden vormen het platform. Mogelijkheden waaraan gedacht kan worden zijn 
nieuwsberichten, een evenementenkalender, gebruikersprofielen van ondernemers, organisatie-
profielen van ondernemingen, connecties & introducties, een chatfunctie en een zoekfunctie om 
elkaar nog makkelijker te kunnen vinden. Een soort interne LinkedIn dus.

4.6   Stip op de horizon
De stip op de horizon voor de Businessclub EGS ’20 is om in 2026 een bloeiende Businessclub te 
hebben van minimaal 100 ondernemingen. Zoals in de inleiding beschreven zal de Businessclub 
zichzelf naar verloop van tijd op eigen kracht kunnen organiseren. Hiermee wordt niet bedoeld 
dat de Businessclub een afzonderlijk orgaan wordt of een eigen stichting of vereniging. Hiermee 
wordt bedoeld dat de Businessclub gedragen gaat worden door een aantal actieve, gemotiveerde 
ondernemers uit de Businessclub. De Businessclub zal altijd onderdeel blijven van de vereniging 
EGS ’20 en ook blijven zorgen voor een flinke financiële injectie in de vereniging. Zie het als een 
afdeling van de vereniging, die in eerste instantie gedragen wordt door leden van de sponsor-
commissie en uiteindelijk een club van de ondernemers zal worden. Wellicht dat er bijvoorbeeld 
voor de Businessclub t.z.t. een eigen logo ontworpen zal worden
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Datum Par. Inhoud wijziging blz.

9-7-2021 3.7 paragraaf ‘kleding kader’ verwijderd 16

bIjLAGE 1: LAATSTE WIjzIGINGEN
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