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INHOUDSOPGAVE  

Voetbalvereniging Kamerik 

Opgericht 12 maart 1946 
 

 Tenue 
 Shirt: Blauw-Wit. 
 Broek: Zwart 
 Kousen: Blauw 
 

 Accommodatie 
 Sportpark Mijzijde 
 Overstek 4 
 3471 EJ Kamerik 

 (0348 – 401906 
 

 Correspondentieadres 

 De Hoeve 46 

 3471 DG Kamerik 
 

 Website 

 www.vvkamerik.nl 
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Sponsorcommissie  

 Joris van Schaik 
E mail: Joris@vanschaikengineering.nl  

 0348-402222 

 06-23641623  

 Joris Bakker 
E-mail: bakkerjoris@hotmail.com 

 

 06-51937747   

 John Vandermeer 
Email: J.a.vandermeer@gmail.com  

 0348-401142 

 06-54386255  
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De voorloper van de huidge vereniging was voetbalclub 
"De Schutters", opgericht in 1931 door de voetballiefheb-
bers J. Verlaat (voorzitter), A.J. Blok (penningmeester) en 
J. Vianen (secretaris). Men speelde op het weiland van de 
familie Janmaat (van Teylingenweg 138). De nabijgelegen 
boerderij heette "Schuttersveld". De naam "De Schutters" 
was toen gauw geboren. 

Van een douche was nog geen sprake, maar bij de familie 
van der Vlist werden mogelijkheden geschapen om zich 
in de keuken te wassen. Doelnetten waren nog te duur 
en werden dus niet gebruikt. Uit die tijd stamt dan ook de 
opmerking "De keeper moest weer eens vissen". Wel was 
men in het bezit van een echte lederen bal, dichtge-
knoopt met een grove veter. Bij menig kopduel werden 
kostbare haren verloren. Eénmaal behaalden onze hel-
den het kampioenschap. De heuglijke feit werd gevierd in 
café De Witte Sik te Teckop. De leden betaalden 25 cent 
per week, terwijl de toeschouwers bij de thuiswedstrij-
den 35 cent moesten ophoesten. Verzorger van het veld 
en tevens kassier was Arie Neuteboom. Ook op dorp 
werd men actief op voetbalgebied en er werd een zater-
dagmiddagclub opgericht die speelde op het weiland van 
Van Vliet tegenover het gemaal. Tussen deze 2 ploegen 
werden heel wat vriendschappelijke partijtjes gespeeld. 

Na enkele jaren verhuisde de club naar een veld bij de 
familie Kempen aan de Kanis. Daar was men in het bezit 
van een eigen kleedruimte, een omgebouwd kippenhok! 
Vanwege de geringe belangstelling ging de vereniging ter 
ziele. Echter, menig speler kreeg spijt en zo werd alles in 
1939 in ere hersteld en speelde men weer op "Het 
Schuttersveld". Aan alle activiteiten kwam een einde 
door de inval van de Duitsers. Na 5 jaar was de bevrijding 
een feit en begon men weer aan voetballen te denken. 

Op 12 maart 1946 werd de huidige vereniging her-
opgericht door hetzelfde drietal Verlaat, Blok en Vianen. 
Men speelde wederom op "Het Schuttersveld", maar nu 
onder de naam "Voetbalvereniging Kamerik".  

De vereniging was begin vijftiger jaren toe aan een echt 
voetbalveld. Na diverse initiatieven waarin met ludieke 
acties werd gevraagd om een bijdrage om een veld aan te 
kunnen leggen, was het in 1955 zover. De vereniging be-
landde op het weiland van boerderij van Leeuwen aan de 
Mijzijde 83. Drie oude Groene Kruis-gebouwtjes werden 
door handige leden omgetoverd tot één groot kleedlo-
kaal. Tot 1975 was men hier te gast. In 1962 ontstond het 
tweede elftal en werd onder leiding van Jaap Massop een 
nieuw kleedlokaal gebouwd. Ook in 1962 werd de vereni-

ging van een Rooms-Katholieke vereniging een Algemene 
voetbalvereniging. 

In 1964 werd de eerste lichtmast geplaatst. De vereniging 
telde op dat moment 96 leden en 126 donateurs. In fe-
bruari 1965 rolde het eerste exemplaar van het clubblad 
van de pers. In 1972 begon men met een nieuwe activi-
teit, namelijk zaalvoetballen in het dorpshuis. Een echte 
sporthal was er op dat moment nog niet. 

In 1974 was het eindelijk zover. De plannen voor de aan-
leg van het sportcomplex en bijbehorende gebouwen 
waren gereed. Het grote bouwwerk kon beginnen. De 
kosten van het nieuw te bouwen clubgebouw werden 
begroot op 159.000 gulden. Door subsidies, vele acties, 
zeer veel zelfwerkzaamheid en een lening van 60.000 
gulden werd de droom werkelijkheid. Eén van de topac-
ties was de verkoop van loten met als hoofdprijs een ech-
te auto. Trotse winnaar werd Tjeerd v.d. Werf. Op 16 au-
gustus 1975 werd het nieuwe sportcomplex geopend. Er 
werd een wedstrijd gespeeld tussen de jeugdelftallen van 
Elinkwijk en Excelsior (1-3) o.lv. scheidsrechter Frans 
Derks en later versloeg Kamerik de amateurs van Volen-
dam met 6-2. 

In de loop der jaren is er heel wat veranderd aan het ge-
bouw. Er zijn 2 kleedkamers aangebouwd, het puntdak is 
erop gezet, de stenenhoek in de kantine is verwijderd en 
de toiletgroep is vanuit de kantine naar de hal gegaan. 
Alle houten raamkozijnen en houten buitendeuren van 
de kantine zijn vervangen voor aluminium. Deze verande-
ring zijn uitgevoerd onder leiding van bouwmeester Ber-
tus den Blanken. 

In het seizoen 1975/1976 begon de zaterdagafdeling aan 
haar eerste seizoen. In de zomermaanden van 1977 train-
den de Engelse profs van Ipswich Town op het sportcom-
plex van Kamerik ter voorbereiding van het AD-toernooi 
in Rotterdam. In 1980 werd de familie-sportdag geïntro-
duceerd. In 1985 ontstond het Internationale A-
juniorentoernooi wat nog altijd één van de hoogtepunten 
in het jaar is. 

In 2009 is het nieuwe kunstgrasveld aangelegd, waardoor 
er zonder problemen wekelijks getraind kan worden. Op 
26 september 2009 volgde de officiële opening door wet-
houder Loes Ypma van de gemeente Woerden en kon het 
veld in gebruik worden genomen. 

HISTORIE VV KAMERIK 
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Het begrip sponsoring is tegenwoordig volkomen inge-
burgerd bij sportverenigingen en is nodig om de regu-
liere inkomsten uit contributie en kantine aan te vullen. 
Bij onze vereniging is dat niet anders. Dankzij deze ex-
tra inkomsten kunnen we de faciliteiten voor de gehele 
vereniging op peil houden. Denk aan de aanstelling van 
gekwalificeerde jeugdtrainers, aanschaf van ballen, di-
verse trainingsmaterialen, voetbaldoelen, onderhoud 
en verbeteringen aan het complex en het organiseren 
van toernooien en overige activiteiten. In overleg met 
het hoofdbestuur en met inachtneming van de door de 
sponsors gestelde voorwaarden worden de sponsorgel-
den jaarlijks verdeeld. Het hoofdbestuur heeft hierbij 
de beslissende stem. 

Voor het uitvoeren van alle zaken rond sponsoring is de 
sponsorcommissie in eerste instantie verantwoordelijk. 
Zij tracht door middel van mondelinge en schriftelijke 
benadering van het bedrijfsleven en andere instanties 
belangstelling te wekken voor een vorm van sponsoring 
aan onze club. 

Kiezen voor sponsoring betekent voor u uitbreiding van 
uw naamsbekendheid en creëert heeft een positief 
imago naar de inwoners in de regio. Daarnaast toont u 
door uw sponsoring uw sympathie en verbondenheid 
met de club. 

Voor het bereiken van de doelstelling -EXTRA INKOM-
STEN - bieden we u de volgende manieren  van sponso-
ring: 

 Sponsoring reclameborden  

 Sponsoring website 

 Adverteren in de kantine 

 Sponsoring wedstrijdbal 

 Sponsoring banier 

 Sponsoring tenue 

 Club van 50 

Op de volgende pagina’s vindt u een  verdere beschrij-
ving van de mogelijkheden. 

SPONSORING BIJ VV KAMERIK 
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Hoofdsponsor website 

VV Kamerik heeft diverse mogelijkheden om uw naams-
bekendheid te vergroten via onze website. Een mogelijk-
heid is als hoofdsponsor van de website.  De website 
trek zo’n 26.000 bezoekers per jaar, die meestal via de 
homepage op de website komen. 

Wat krijgt u ervoor terug? 

 Een permanente banner/logo van uw bedrijf op de 
homepage. De banner/logo wordt prominent op de 
homepage geplaatst. Via uw banner/logo kan er 
doorgeklikt worden naar uw eigen webpagina. 

 Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomsten. 

Kosten 

 Contract € 250,-- per jaar 

Algemene bepalingen hoofdsponsor website 

 Contractperiode 3 jaar. 

 Contract wordt stilzwijgend verlengd tot schriftelijke 
wederopzegging. 

Sponsor website 

Bij VV Kamerik zijn er diverse mogelijkheden om uw 
naamsbekendheid te vergroten via de website van VV 
Kamerik. Eén mogelijkheid is als hoofdsponsor op de 
website.  De website trek zo’n 26.000 bezoekers per 
jaar, die meestal via de homepage op de website komen. 
Naast de homepage zijn de pagina’s met programma en 
uitslagen veel bezochte pagina’s 

Wat krijgt u ervoor terug? 

 Een permanente banner/logo van uw bedrijf op de 
homepage of op de pagina met uitslagen en op de 
programmapagina. De banner/logo wordt getoond 
links op de door uw gewenste pagina. Via uw banner/
logo kan er doorgeklikt worden naar uw eigen webpa-
gina. 

 Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomsten. 

Kosten 

 Banner op de meest bezochte pagina’s (homepage, 
programma en uitslagen) € 75,-- per jaar; 

 Banner op de overige pagina’s  € 60,-- per jaar; 

Algemene bepalingen sponsor website 

 Contractperiode 3 jaar. 

 Contract wordt stilzwijgend verlengd tot schriftelijke 
wederopzegging. 
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Reclameborden 

VV Kamerik heeft diverse mogelijkheden om één of 
meerdere reclameborden te plaatsen. Het meest gebrui-
kelijk is langs het hoofdveld. Plaatsing van reclamebor-
den op andere plaatsen op het sportpark is in overleg 
mogelijk. 

Wat krijgt u ervoor terug? 

 Een reclamebord van uw bedrijf aan de lange of korte 
zijde van het veld. 

 Vermelding op websitepagina sponsoren. 

 Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomsten. 

Kosten 

 Eenmalige productiekosten +/- € 200,- excl. Btw (U 
mag het bord ook zelf aanleveren). 

 Contract € 135,-- per jaar. 

Algemene bepalingen reclameborden 

 De grootte van een reclamebord is 60x250 cm· (6mm 
trespa). 

 Borden worden enkelzijdig bedrukt.  

 Sponsorcommissie bepaalt plaatsing/positie van het 
bord op het betreffende veld. 

 Contractperiode 3 jaar. 

 Contract wordt stilzwijgend verlengd tot schriftelijke 
wederopzegging. 

Sponsoring Banier 

Uw banier kan wapperen aan één van de masten die 
worden geplaatst langs het hoofdveld. Gezien de slijtage 
zullen de banieren bij een contractperiode van 3 jaar 
ieder jaar worden vervangen. U kunt er voor keizen om 
zelf de banieren aan te leveren (3 stuks) of deze te laten 
vervaardigen via de sponsorcommissie. Neem voor ver-
dere informatie contact op met de sponsorcommissie. 

Wat krijgt u ervoor terug? 

 Uw bedrijfsvlag(gen) of banier(en) wappert voor een 
periode van 3 jaar langs het hoofdveld op het sport-
park van VV Kamerik. 

 Formaat 300/100 cm. 

 Vermelding op de websitepagina sponsoren. 

 Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomsten. 

 Kosten 

 Voor een periode van 3 jaar: € 150,-- per jaar, indien 
zelf de banieren worden aangeleverd; 

 Indien VV Kamerik de banieren laat vervaardigen, 
worden de kosten voor drie banieren aanvullend in 
rekening gebracht. De kosten voor drie banieren be-
dragen ongeveer € 75,-- 

Algemene bepalingen banier 

 Contractperiode 3 jaar. 

 Contract wordt stilzwijgend verlengd tot schriftelijke 
wederopzegging. 

 Jaarlijks wordt een nieuwe banier opgehangen 
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Sponsor selectie 

VV Kamerik beschikt over een selectie, bestaande uit het eerste en tweede elftal van de senioren. U kunt er voor kiezen 
om of het eerste team, of het tweede team of samen met een ander bedrijf beide teams te sponseren. In het laatste 
geval speelt het eerste team de eerste seizoenshelft in de door u gesponsorde kleding en het tweede team in de door 
de cosponsor gesponsorde kleding. De tweede seizoenshelft wordt dit gewisseld. 

Het sponsorpakket per team bestaat uit: 15x thuisshirts, 15x thuisshorts, 30x paar thuiskousen, 1x thuiskeepershirt, 1x 
keeperbroek lang, 1x keeperbroek kort, 16x trainingspakken, 16x tassen, 3X coachjassen,  15x uitshirts, 15x uitshorts, 
15x paar uitkousen, 1x uitkeepersshirt. Voor het eerste en het tweede team wordt slechts voor de contractperiode 1 
uit-tenue aangeschaft. Andere mogelijkheden kunt u overleggen met de sponsorcommissie. 

Wat krijgt u ervoor terug? 

 Wekelijks speelt het betreffende team in de tenues met uw logo. 

 Uw naam en logo wordt als shirtsponsor op de teampagina getoond met een link naar uw eigen homepage. 

 Uw naam en logo wordt als shirtsponsor op ons scherm in de kantine getoond. 

 Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomsten. 

 Ingelijst shirt voor uw bedrijf. 

Kosten 

€ 3.250,-- (excl. btw.) voor het eerste team inclusief uit-tenue, inclusief tweekleurendruk logo. 
Optioneel kunt u er voor kiezen om aanvullend ballen, waterzak en drinkflessen inclusief rek te sponsoren. 

Algemene bepalingen sponsoring selectie 

 Contractperiode 3 jaar, dat betekent dat het team drie jaar in het tenue speelt. 

 De factuur wordt rechtstreeks door de leverancier naar u verzonden. 

 Na drie jaar heeft u als sponsor het eerste recht op een nieuw contract. 
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Kledingsponsor 

Alle teams van VV Kamerik spelen in een tenue met het logo van een sponsor. Zo kunt u via de teams uw naamsbe-
kendheid vergroten. Andere mogelijkheden kunt u overleggen met de sponsorcommissie. 

Wat krijgt u ervoor terug? 

 Wekelijks speelt het team in de tenues met uw logo. 

 Uw naam en logo wordt als shirtsponsor op de teampagina getoond met een link naar uw eigen homepage. 

 Uw naam en logo wordt als shirtsponsor op ons scherm in de kantine getoond. 

 Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomsten. 

 Ingelijst shirt voor uw bedrijf. 

Kosten (alle bedragen zijn excl. btw) 

Tenues: 

7-tal  € 550,-- (incl. 1 kleurendruk logo sponsor, 2 kleurendruk € 50,-- meerprijs)  

  (bestaand uit: 9x shirts, 9x shorts, 10x paar kousen, 1x keepershirt, 1x keeperbroek lang en 1x kort) 

11-tal  € 850,-- (incl. 1 kleurendruk logo sponsor, 2 kleurendruk € 50,-- meerprijs) 

  (bestaand uit: 15x shirts, 15x shorts, 16x paar kousen, 1x keepershirt, 1x keeperbroek lang en 1x kort) 

Trainingspakken: 16 stuks € 850,--  (incl. 1 kleurendruk logo sponsor, 2 kleurendruk € 50,-- meerprijs) 

Tassen:  16 stuks € 700,-- (incl. 1 kleurendruk logo sponsor) 

Coachjassen: 1 stuks € 55,-- ( excl. drukkosten, kosten afhankelijk van het aantal jassen) 

Optioneel kunt u er voor kiezen om aanvullend ballen, waterzak en drinkflessen inclusief rek te sponsoren. 

Algemene bepalingen tenues 

 Contractperiode 3 jaar, dat betekent dat het team drie jaar in het tenue speelt. 

 De factuur wordt rechtstreeks door de leverancier naar u verzonden. 

 Na drie jaar heeft u als sponsor het eerste recht op een nieuw contract. 
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Adverteren in de Kantine 

Onze kantine beschikt over een groot beeldscherm (117 
cm), waarop binnenkort uw advertentie kan worden ge-
toond. Dat kan een vaste advertentie of een periodiek 
wisselende advertentie. Hierbij heeft u de mogelijkheid 
om periodiek eventuele aanbiedingen te tonen en te ver-
versen. Neem voor verdere informatie contact op met de 
sponsorcommissie. 

Wat krijgt u ervoor terug? 

 Uw advertentie wordt de gehele zaterdag getoond in 
een presentatie op het beeldscherm. 

 Vermelding op de websitepagina sponsoren 

 Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomsten. 

Kosten 

 Voor een vaste advertentie € 60,-- per jaar; 

 Voor een periodiek wisselende advertentie wordt de 
prijs in overleg afgesproken 

Algemene bepalingen adverteren in de kantine 

 Contractperiode 3 jaar. 

 Contract wordt stilzwijgend verlengd tot schriftelijke 
wederopzegging. 

Sponsor wedstrijdbal 

Bij de thuiswedstrijden kunt u de wedstrijdbal van ons 
eerste elftal sponsoren. 

Wat krijgt u ervoor terug? 

 De wedstrijdbal wordt in een net met daaraan uw 
naam en logo in de kantine opgehangen en blijft daar 
het gehele seizoen hangen. 

 Uw naam wordt bij aanvang van de wedstrijd als aan-
bieder van de wedstrijdbal bekend gemaakt. 

 Uitnodiging voor de sponsorbijeenkomsten. 

Kosten 

Per wedstrijdbal € 50,-- per keer. 
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Jeugdkamp 

Jaarlijks wordt voor de jeugd het jeugdkamp georgani-
seerd. Een fantastische happening voor de F-pupillen tot 
en met de B-pupillen. Lekker met elkaar weg van vrijdag-
middag tot zaterdag avond. Aan het eind van het voet-
balkamp ontvangt iedereen een aandenken. Een shirt, 
een sjaaltje o.i.d. Voor u de gelegenheid om dit te spon-
seren en uw naam voorgoed aan het voetbalkamp te 
verbinden. 

Het jeugdkamp verzorgt zijn eigen sponsoring en wij wil-
len u als sponsorcommissie in contact brengen met de 
organisatie van het jeugdkamp. 

Uw wordt in ieder geval uitgenodigd op de sponsorbij-
eenkomsten die worden georganiseerd door de sponsor-
commissie. 

Internationaal toernooi 

Eenmaal per jaar organiseren we het internationaal toer-
nooi. Een tweedaags toernooi voor onze eigen A-
junioren en A-junioren uit andere landen. 

Het internationaal toernooi mag zich al jaren verheugen 
in grote aantallen bezoekers. Een uitgelezen mogelijk-
heid om uw bedrijf hiervan mee te laten profiteren. 

Het toernooi kent diverse sponsormogelijkheden. De 
sponsorcommissie brengt u graag in contact met de ver-
antwoordelijke personen binnen de internationaal toer-
nooicommissie. 

Uw wordt in ieder geval uitgenodigd op de sponsorbij-
eenkomsten die worden georganiseerd door de sponsor-
commissie. 
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Pupil van de week 

Bij iedere thuiswedstrijd wordt het eerste elftal begeleid 
door de pupil van de week. De pupil van de week maakt 
die wedstrijd echt onderdeel uit van de selectie. Hij is 
aanwezig bij de wedstrijdbespreking, bij de warming-up, 
verricht de aftrap en mag de gehele wedstrijd in de dug-
out plaatnemen. 

Na afloop van de wedstrijd wordt de pupil in de be-
stuurskamer in het zonnetje gezet en ontvangt hij een 
leuke attentie en een certificaat. 

Wat krijgt u ervoor terug? 

 Uw naam als sponsor van de pupil van de week wordt 
op de dag van de wedstrijd getoond op ons televisie-
scherm in de kantine. 

 Uw naam als sponsor van de pupil van de week wordt 
bij aanvang van de wedstrijd door de omroeper be-
kend gemaakt 

 Uw ontvangt een uitnodiging voor de sponsorbijeen-
komsten. 

Kosten 

€ 250,-- per jaar. 

Algemene bepalingen pupil van de week 

 Contractperiode 1 jaar. 

 Contract wordt stilzwijgend verlengd tot schriftelijke 
wederopzegging. 

Club van 50 

Een nieuw initiatief  van de sponsorcommissie. Binnen 
en buiten de vereniging zijn er veel mensen. die de ver-
eniging een warm hart toedragen. Personen, bedrijven, 
individuele leden, teams kunnen zich hiervoor aanmel-
den. Voor € 50,-- per jaar komt je naam op het bord met 
leden van de club van 50 in de kantine te hangen. Te-
vens wordt je gemeld als lid van de club van 50 op de 
club tv. 

Daarnaast wordt je uitgenodigd op de sponsoravonden 
die jaarlijks door de sponsorcommissie worden georgani-
seerd. 

Een mooie kans voor iedereen om net iets extra te doen 
voor de vereniging. 

Kosten 

Het lidmaatschap bedraagt € 50,-- per jaar. 

Algemene bepalingen club van 50 

 Contractperiode 3 jaar. 

 Contract wordt stilzwijgend verlengd tot schriftelijke 
wederopzegging. 
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SPONSOROVEREENKOMST  

(Overeenkomst van reclame-uiting 

De ondergetekenden: 

1. Naam   : ___________________________________________________________________________ 

geboortedatum : ___________________________________________________________________________ 

telefoonnummer : ___________________________________________________________________________ 

e-mail adres  : ___________________________________________________________________________ 

ten deze handelend als lid van de sponsorcommissie van de Voetbalvereniging Kamerik en in gemelde hoedanigheid de 

statutair te Kamerik, gevestigde vereniging  “VOETBALVERENIGING KAMERIK” , vertegenwoordigende, welke vereni-

ging haar adres houdt op “Sportpark Mijzijde”, Overstek 4 te Kamerik, (postadres: De Hoeve 46, 3471 DG Kamerik, te-

lefoonnummer 0348-401790) en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht 

onder nummer 40478169; 

Voetbalvereniging Kamerik hierna ook te noemen: “vereniging”; 

2. Naam   : ___________________________________________________________________________ 

geboortedatum : ___________________________________________________________________________ 

telefoonnummer : ___________________________________________________________________________ 

e-mail adres  : ___________________________________________________________________________ 

ten deze als zodanig bevoegd om te handelen namens: 

naam bedrijf : ___________________________________________________________________________ 

adres   : ___________________________________________________________________________ 

postcode  : ___________________________________________________________________________ 

woonplaats  : ___________________________________________________________________________ 

telefoonnummer : ___________________________________________________________________________ 

website adres : ___________________________________________________________________________ 

e-mail adres  : ___________________________________________________________________________ 

hierna te noemen: “sponsor”. 
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- VERVOLG 1 - 

(Overeenkomst van reclame-uiting 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

1. Deze overeenkomst dient ertoe om de sponsorafspraken tussen de vereniging en de sponsor schriftelijk vast te 

leggen. 

2. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt drie jaar en wordt telkens met één jaar stilzwijgend verlengd, met 

uitzondering van die  mogelijkheden waarbij is aangegeven dat de looptijd 1 jaar bedraagt. 

3. Een sponsorjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.  

4. Indien er reeds een bestaande sponsorovereenkomst is tussen de vereniging en de sponsor vervalt de bestaande 

overeenkomst per dertig juni aanstaande en treedt deze overeenkomst daarvoor in de plaats per één juli aan-

staande. 

5. De opzegtermijn voor de sponsor bedraagt twee maanden voor het einde van de looptijd en dient derhalve 

schriftelijk te geschieden vóór dertig april en met inachtneming van lid 2. 

6. Sponsor en vereniging verklaren voorts de navolgende sponsormogelijkheden te zijn overeengekomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *) bedragen zijn exclusief BTW. 

 **) bedragen zijn inclusief BTW. 

Omschrijving Bedrag Keuze 

Sponsoring reclameborden (contract 3 jaar, kosten per jaar + 1-malig) € 135,-- **) + € 200,--   *)  

Hoofdsponsor Website (contract 3 jaar, kosten per jaar) € 250,-- **)  

Sponsor Website (contract 3 jaar, kosten per jaar) € 75,-- **)/ € 60,-- **)  

Adverteren in Kantine (contract 3 jaar, kosten per jaar) € 60,-- **)  

Sponsor wedstrijdbal (contract 1 jaar, kosten per jaar) € 50,-- **)  

Sponsoring reclamebanier (contract 3 jaar, kosten per jaar) € 150,-- **) + € 75,-- **)  

Sponsor selectie (contract 3 jaar, kosten eenmalig) € 3.250,--   *)   

Kledingsponsor (contract 3 jaar, kosten eenmalig 7-tal) € 550,--   *)  

Kledingsponsor (contract 3 jaar, kosten eenmalig 11-tal) € 850,--   *)  

Kledingsponsor aanvullend (contract 3 jaar, trainingspakken) € 850,--   *)  

Kledingsponsor aanvullend (contract 3 jaar, tassen) € 700,--   *)  

Kledingsponsor aanvullend (contract 3 jaar, Coachjasper stuk) € 55,--   *)  

Internationaal toernooi In overleg  

Jeugdkamp In overleg  

Club van 50 (contract 3 jaar, kosten per jaar) € 50,-- **)  

Sponsor pupil van de week (contract 1 jaar, kosten per jaar) € 250,-- **)  



14 

 

- VERVOLG 2 - 

(Overeenkomst van reclame-uiting 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

7. De vereniging streeft ernaar om zoveel mogelijk met de sponsor in overleg te treden over de wijze van presenta-

tie van de bedrijfs-, product-, of merknaam van de sponsor. De bedrijfs-, product-, of merknaam van de sponsor 

mogen enkel door de vereniging worden gebruikt voor doeleinden die de vereniging blijkens haar statuten na-

streeft. 

8. De materialen die voor de door de sponsor beschikbaar gestelde gelden worden aangeschaft door de vereniging 

blijven eigendom van de vereniging, met uitzondering van de reclameborden.  

9. Het door de sponsor te betalen bedrag, op grond van deze overeenkomst, wordt één maal per jaar gefactureerd 

en dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door de vereniging aan te geven wijze. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de vereniging bevoegd om administratiekosten in rekening te bren-

gen.  

10. In geval van niet nakoming door één der partijen van een of meer verplichtingen voortvloeiende uit deze over-

eenkomst of krachtens de wet, heeft de wederpartij het recht om, na een schriftelijke ingebrekestelling, te vor-

deren dat de overeenkomst wordt ontbonden, onverminderd het recht van de wederpartij om nakoming van de 

overeenkomst en/ of schadevergoeding te vorderen.  

11. Geschillen dienen zoveel mogelijk in onderling overleg te worden beslecht.  

12. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. 

Deze overeenkomst is op ____________________ te _______________________________ in tweevoud ondertekend. 

 

 

 

 

 

___________________________________________  _____________________________________________ 

Sponsor         Lid sponsorcommissie VV Kamerik 


