
Actievoorwaarden 

Aanmelding en korting 

·         Aanmeldingen worden alleen verwerkt indien deze zijn ingediend via het formulier op de 
website; 

·         Het bestuur bepaald of een sponsor kan worden toegelaten en toetst bijvoorbeeld op mogelijke 
conflicten met reeds lopende sponsorovereenkomsten. Het is mogelijk dat hierop een 
aanmelding wordt afgewezen; 

·         Aanmeldingen tot 31 december 2021 worden in behandeling genomen, daarna wordt gekeken of 
de actieperiode al dan niet wordt verlengd. De vereniging behoudt zich het recht de actie 
vroegtijdig te beëindigen; 

·         De korting van 50% op de contributiegelden kan per aangedragen en goedgekeurde sponsor 
slechts aan één lid van de vereniging worden toebedeeld. De aandrager van de sponsor hoeft zelf 
geen lid te zijn van de vereniging. Het is dus mogelijk om de korting ‘cadeau’ te doen aan andere 
leden en/of donateurs of bijvoorbeeld via familie aan jeugdleden; 

·         De korting van 50% op de contributiegelden geldt voor het op de aanmelddatum volgende 
contributietermijn. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht de korting toe te kennen. 

·         De korting van 50% op de contributiegelden is alleen mogelijk bij nieuw overeengekomen 
sponsorcontracten. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht de korting toe te kennen 
n.a.v. eerder gesloten sponsorovereenkomsten; 

·         Pas op het moment dat de sponsorovereenkomst zowel door de sponsor en vereniging zijn 
ondertekend, wordt overgegaan tot het verlenen van de korting van 50% op de 
contributiegelden volgens in dit document benoemde voorwaarden; 

·         De aandrager van de sponsor draagt er zorg voor dat de aangedragen sponsor op de hoogte is 
van aanmelding voor deze actie, dat de aangeleverde informatie en gegevens juist zijn en dat 
zowel hij/zij als de aangedragen sponsor op de hoogte zijn van de inhoud van deze voorwaarden. 

Sponsorovereenkomst 

·         De aangedragen sponsor gaat een sponsorovereenkomst met de vereniging aan met een duur 
van tenminste vijf jaren; 

·         Het reclamebord wordt eigendom van V.V. Heeg, die de aanschafkosten van het reclamebord 
voor haar rekening neemt. Onderhoud en reparaties worden door V.V. Heeg uitgevoerd; 

·  De sponsor krijgt een vermelding en eventuele link naar uw website in het sponsoroverzicht op 
de website van V.V. Heeg; 

·         Via de website en sociale media van V.V. Heeg wordt de overeenkomst onder de aandacht van de 
volgers van V.V. Heeg gebracht; 

·         De n.a.v. deze actie gesloten sponsorovereenkomst staat los van de looptijd van 
het  lidmaatschap van het lid dat de 50% korting op de contributiegelden krijgt toebedeeld en 
vice versa. 

 

Slotbepaling 

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of ruimte laten voor onduidelijkheden 
beslist het verenigingsbestuur. 
 

 


