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1.Voorwoord  
 
Sponsoring is voor S.V. Geinburgia een welkome aanvulling op de contributiegelden en van groot 

belang voor het aanschaffen van nieuwe materialen, het ontplooien van nieuwe activiteiten en het 

plegen van goed onderhoud. Want dat houdt S.V. Geinburgia levendig als vereniging, waar met veel 

plezier wordt gesport. En een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, en dat geeft extra 

inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een 

kloppend hart binnen de vereniging.  

 

Veel van onze sponsoren gaan een overeenkomst met ons aan, niet alleen om hun eigen 

naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid in Driemond en omstreken te vergroten, maar 

vooral omdat ze de vereniging en haar leden een warm hart toedragen.  

 

In dit sponsorplan staan alle mogelijkheden, voordelen en tegenprestaties van sponsoring.  Dat 

maakt de sponsormogelijkheden inzichtelijk en geeft duidelijke richtlijnen bij het werven van 

sponsoren. Het sponsorplan geeft ook aan wat u als sponsor van de vereniging mag verwachten. 

 

Het bestuur van S.V. Geinburgia stelt alles in het werk om uw eer en goede naam als sponsor hoog te 

houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en sfeervol. Zodat de vereniging het 

waard is om te steunen als sponsor.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Introductie S.V. Geinburgia 

 

Bij S.V. Geinburgia staat plezier in sporten voorop. Waar het in 1950 ooit begon met een balletje 

trappen in een weiland langs het Gein,  is club nu uitgegroeid tot een dynamische voetbalvereniging 

en een centraal ontmoetingspunt voor de bonte verzameling van culturen die Amsterdam en 

Driemond rijk zijn. Op het nagenoeg nieuwe sportcomplex met twee velden en een sporthal is 

iedereen welkom. Dat maakt S.V. Geinburgia tot een sportclub van formaat die veel sportief plezier 

en sociale ontspanning biedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Sponsoring bij S.V. Geinburgia 
 

Sponsoring is vooral gunnen vanuit betrokkenheid. Sinds de opening van Matchzo bestaan de 

inkomsten van S.V, Geinburgia alleen nog uit de contributie van de leden. Met extra inkomsten van 

sponsoren kan het kwaliteitsniveau voor de leden worden verbeterd, zonder contributiestijgingen. 

Zodat er met veel plezier kan worden gesport en de club toekomstbestendig kan doorgroeien. 

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering (administratie, opstellen 

en naleving contracten, werving sponsoren, vervaardigen reclame-uitingen, geven van jaaroverzicht 

etc.) van de sponsoring. De commissie bestaat uit vrijwilligers en valt onder het bestuur van S.V. 

Geinburgia. De commissie is ook een denktank voor het ontwikkelen van nieuwe 

sponsormogelijkheden, en introduceert vanaf seizoen 2018/2019 een nieuw en aantrekkelijker 

sponsorsysteem: sponsoren tegen gereduceerd tarief. Met als belangrijkste boodschap:  

- We geven inzicht in de besteding van de sponsorgelden 

- We maken heldere afspraken over de tegenprestaties 

- We werken vanuit een wederzijdse toegevoegde waarde 

- We gaan met respect en zorg om met uw goede naam 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Opties sponsoring 

Uw sponsorgeld komt ten goede aan de kwaliteit van S.V. Geinburgia, zodat er met veel plezier kan 

worden gesport en de club toekomstbestendig kan doorgroeien. Als (potentiële) sponsor kunt u uit 

verschillende opties kiezen met sponsorbedragen van 25 tot 600 euro, met ruimte voor uw eigen 

ideeën en voor sponsoring in overleg.  

U krijgt inzicht in de besteding van uw sponsorgeld, en de tegenprestaties van onze kant worden 

helder vastgelegd in een sponsorovereenkomst (zie voorbeeld in bijlage). Bij donaties en giften geldt 

geen tegenprestatie. Dit zijn de opties voor sponsoring (of hebt u zelf een leuk plan?): 

Senioren   Hoofdsponsor 1ste elftal € 0,00   In overleg 

    Wedstrijd bal 1ste elftal € 50,00 
 

Eenmalig 

    Wedstrijdaffiche 1ste elftal € 25,00   Per jaar 

         

         Kleding   Trainingspakken Overige senioren € 0,00   In overleg 

    Coachjassen Overige senioren € 0,00   In overleg 

    Voetbaltassen Overige senioren € 0,00   In overleg 

         

         Kleding   Trainingspakken Jeugdelftal € 0,00   In overleg 

    Coachjassen Jeugdelftal € 0,00   In overleg 

    Voetbaltassen Jeugdelftal € 0,00   In overleg 

         

         veldborden   300 cm x 80 cm     € 225,00    Per jaar 

    600 cm x 80 cm     € 400,00    Per jaar 

    900 cm x 80 cm     € 600,00   Per jaar 

         

         Reclame ballenvanger 500 cm x 180 cm     € 325,00   Per jaar 

    500 cm x 300 cm     € 525,00   Per jaar 

         

         Vlaggen   300 cm x 100 cm     € 125,00   Per jaar 

    400 cm x100 cm     € 150,00   Per jaar 

         

         Donaties   Vriend van Geinburgia Jeugdsponsor € 10,00   per jaar 

        Club van 50 € 50,00   per jaar 



 

 

 

Alle sponsormaterialen die volgens de sponsorovereenkomst worden aangeschaft, blijven eigendom 

van S.V. Geinburgia. De kosten voor het maken van veldborden, reclame ballenvanger of vlaggen 

zijn voor rekening  van de vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Onze tegenprestatie 

Veel van onze sponsoren gaan een overeenkomst met ons aan, omdat ze de vereniging en haar leden 

een warm hart toedragen. Bij een sponsorovereenkomst wordt u automatisch lid van de sponsorclub 

(niet voor donateurs) en dat levert u de volgende voordelen op: 

• Interview over u en uw bedrijf in de Dorpskrant en op onze website 

• Vermelding van uw (merk)naam/logo op het sponsorclubbord in Matchzo, op de website 

en de kantine-tv  

• Uitnodiging bij een aantal thuiswedstrijden 1e elftal inclusief hapje en drankje 

• U krijgt van het gesponsorde team een ingelijste teamfoto (alleen hoofd- en 

kledingsponsor) 

• U wordt per mail op de hoogte gehouden van en uitgenodigd voor alle (feestelijke) 

activiteiten 

• Uitnodiging voor deelname aan onze sponsoravond (2 per jaar) 

• U ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

• U hebt de mogelijkheden voor sponsorpresentaties en/of het organiseren van acties 

onder de leden 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Uitvoering 

1. Alle sponsoraanvragen worden behandeld door de sponsorcommissie 

2. Alle sponsorafspraken worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst 

3. De sponsorovereenkomst  wordt in tweevoud opgesteld. Eén exemplaar is voor de sponsor.  

4. De sponsorcommissie regelt de facturatie  via de penningmeester 

5. De sponsorcommissie beheert de overeenkomsten en ziet toe op de uitvoering en bewaakt de 

tegenprestaties 

6. De kosten voor het maken van veldborden, reclame ballenvanger of vlaggen zijn voor rekening  

van S.V. Geinburgia 

7. Alle sponsormaterialen die volgens de sponsorovereenkomst worden aangeschaft, blijven 

eigendom van S.V. Geinburgia 

8. De sponsorcommissie legt verantwoording af aan het bestuur en presenteert het jaaroverzicht op 

de ALV en op sponsorbijeenkomsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Sponsoring en fiscus 

Het sponsoren van  S.V. Geinburgia vergroot niet alleen uw eigen naamsbekendheid en uw 

maatschappelijke betrokkenheid in Driemond en omstreken, het levert ook fiscaal voordeel op. Want 

welke rechtsvorm uw bedrijf ook heeft, de sponsorkosten mag u aftrekken van uw omzet. Dat 

scheelt u in belasting: 

 

Voorbeeld 1 

U wilt een reclamebord sponsoren (300 cm x 80 cm) voor € 225,00 per jaar. Uitgaande van een 

gemiddelde inkomstenbelasting van 41%  kost het u netto € 132,00. 

 

Voorbeeld 2 

U wilt een reclamebord sponsoren (300 cm x 80 cm), een reclamedoek ballenvanger (500 cm x 180 

cm) en een vlag (400 cm x 100 cm). De kosten aan de vereniging bedragen € 675,00 per jaar. 

Uitgaande van een gemiddelde inkomstenbelasting van 41%  kost het u netto € 398,00 per jaar. 

 

Voorbeeld 3 

U wilt de gehele ballenvanger achter het doel sponsoren (25 meter x 3 meter). De kosten aan de 

vereniging bedragen € 2.100,00 per jaar. Uitgaande van een gemiddelde inkomstenbelasting van 41%  

kost het u netto € 1.240,00 per jaar. 

 

Op het gebied van sponsorgelden is S.V. Geinburgia niet btw-plichtig. Toch is dit geen nadeel voor u: 

we hebben dit belastingpercentage in uw voordeel in onze tarieven verwerkt.  

 

 

 



 

 

Bijlage 1  

 

SPONSEROVEREENKOMST S.V. GEINBURGIA 

 

         

De ondergetekenden: 

De voetbalvereniging S.V. Geinburgia, gevestigd te Driemond en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40531522 en vertegenwoordigd door…….., hierna te noemen: “de 
vereniging” 

 

en 

 

……………., gevestigd te …………….en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
……..en vertegenwoordigd door………., hierna te noemen: “de sponsor” 

 

Sluiten hierbij een overeenkomst voor het sponsoren van ………..met de volgende bepalingen: 

 

- De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode  van 3 jaar, vanaf 01-01-0000 en 
eindigend op 00-00-0000; 

- Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de einddatum van de 
overeenkomst met een opzegtermijn van één maand; 

- Zonder opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd telkens voor de duur van 
één jaar onder de voorwaarden van het laatste sponsorjaar; 

- Directe beëindiging kan geschieden door wederzijdse opzegging. Dit kan zijn omdat één van 
de partijen zijn verplichting niet nakomt of door andere calamiteiten zoals faillissement en 
overname; 

- De sponsor verplicht zicht tot betaling van een sponsorbedrag van € …… in drie termijnen 
middels factuur en betalingstermijn van 30 dagen: 
 

1e jaar € 
2e jaar € 
3e jaar   € 
 



 

 

 
 
 
 

- De vereniging verplicht zich tot het nakomen van de tegenprestatie zoals vermeld in het 
sponsorplan van S.V. Geinburgia. Hieraan kunnen individuele afspraken aan worden 
toegevoegd. 

- De vereniging betaalt de kosten voor het vervaardigen van het reclamemateriaal en kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan het reclamemateriaal; 

- Partijen verklaren en garanderen dat zij gerechtigd zijn deze overeenkomst aan te gaan; 
- Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing; 
- Op deze overeenkomst zijn van toepassing de statuten en reglementen van de KNVB en in 

het bijzonder het Sponsoringreglement Amateurvoetbal. 

 

Aldus in tweevoud overeengekomen op ……..te………… 

 

Vereniging       Sponsor 

 

 

Naam:        Naam: 

Functie: Sponsorcommissie     Functie: 

 

 


