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Voorwoord 
 
Dit is het sponsorplan van B.V.V. De Kennemers. Dit plan is geschreven om alle  
sponsormogelijkheden binnen de vereniging  zichtbaar te maken voor sponsoren en om er 
voor te zorgen dat er voor leden van het bestuur of de sponsorcommissie een duidelijke 
richtlijn is bij het werven van sponsoren. Het sponsorplan geeft ook inzicht in wat de sponsor 
van de vereniging mag verwachten. Door deze zichtbaarheid en duidelijkheid te bieden 
hoopt het bestuur de sponsoring van de vereniging naar een hoger niveau te tillen, zowel in 
kwantiteit als in kwaliteit. 
 
Sponsoring is voor een vereniging als de onze van zeer groot belang. De financiële middelen 
die gegenereerd worden door sponsoring, geven de vereniging onder andere de 
mogelijkheid om goed onderhoud te plegen aan de accommodatie, voetbalmaterialen aan te 
schaffen en opleiden van trainers binnen onze eigen vereniging en activiteiten te ontplooien. 
Dit komt de uitstraling en de levendigheid van de vereniging en haar leden ten goede. 
Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten en 
natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een 
kloppend hart binnen de vereniging.  
 
Dit sponsorplan bevat onder andere korte omschrijvingen van de verschillende vormen van 
sponsoring. Veel van de huidige sponsoren van de vereniging zijn een overeenkomst 
aangegaan, niet alleen om hun eigen naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid 
in de gemeenschap te vergroten, maar vooral ook omdat ze de vereniging en haar leden een 
warm hart toedragen.    
 
Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet in dit document staat vermeld, kunt u dit te 
allen tijde bespreekbaar maken bij een van de leden van de sponsorcommissie. Wij staan u 
graag te woord en zullen uw voorstel met uiterste zorg behandelen.  
 
Reeds bestaande en eerder gemaakte sponsorafspraken blijven van kracht en worden 
gerespecteerd.  
 
Wij hopen dat dit document u voldoende duidelijkheid biedt. 
 
Namens het bestuur en sponsorcommissie van B.V.V. De Kennemers 
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Algemene informatie 

 
B.V.V. De Kennemers is de oudste (maar zeker levendigste) voetbalvereniging van Beverwijk. 
De vereniging is opgericht op 28 december 1918 en vierde in 2018 zijn 100 jarig bestaan. 
 
Onze vereniging is gehuisvest op “Sportpark Adrichem” direct naast de Spoorsingel. Ons 
complex heeft 3 prachtige velden, waarbij het hoofdveld een kunstgras veld is. 

 
 

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 8 vrijwilligers. Zij dragen zorg voor de algemene 
handelingen binnen onze vereniging. Het bestuur wordt hierbij ondersteund door diverse 
commissies. 
  
De club heeft anno 2019 circa 500 spelende leden/ donateurs/ vrijwilligers. Het 
ledenbestand van De Kennemers is qua culturele achtergrond een mooie afspiegeling van de 
maatschappij. Veel nationaliteiten zijn te vinden binnen onze club. 
 
Het 1e zondag team speelt de laatste jaren in de 3e klasse waarbij de gezonde ambitie is om 
terug te keren naar de 2e klasse. Op zondag zijn er 5 heren senioren teams en 1 dames 
senioren team actief, op zaterdag 2 heren senioren team en 1 dames senioren team. Op 
donderdagavond trainen er naast de lagere senioren ook niet-spelende leden waarbij er 
naast fanatisme ook zeker plaats is voor plezier en gezelligheid na de training. 
De hoogste jeugdteams spelen 1e en 2e klasse, waarbij er ook veel aandacht is voor de 
“lagere” jeugdteams. Voor iedere groepering heeft de vereniging de ambitie om een leider/ 
trainer aan te stellen en kan iedereen 2x in de week trainen. 
 
Noemenswaardig is zeker dat het sociale aspect bij B.V.V. De Kennemers minimaal even 
zwaar telt als het voetballende aspect. Jaarlijks worden er veel activiteiten en evenementen 
georganiseerd voor alle groeperingen van de club. Denk hierbij aan: 
 
Jeugd voetbaltoernooien / (lagere) Senioren voetbaltoernooien / Winterspektakel voor de 
jeugd / Kinderkien / Pokeren / Keezen / Pubquiz / Veiling / Sportquiz / Jeugdkamp/ Ouder& 
kind voetbal / E.d. 
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Sponsormogelijkheden 

 
Op diverse manieren kunt u B.V.V. De Kennemers sponsoren en zo ook uw 
naamsbekendheid in de regio vergroten. Een sponsor ben/ wordt je, omdat je de club een 
warm hart toedraagt, maar ook zeker om meer klandizie te krijgen onder de leden van B.V.V. 
De Kennemers/ onder de sponsoren van B.V.V. De Kennemers/ uit de regio Beverwijk 
(toeschouwers en tegenstanders van B.V.V. De Kennemers teams).  
Voor iedere sponsormogelijkheid staat er een bepaalde prestatie vanuit de vereniging 
tegenover, maar wat voor allen geldt is dat u jaarlijks wordt uitgenodigd voor de 
sponsoravond. Hier krijgt u naast een gezellige en goed georganiseerde avond ook de 
mogelijkheid om te netwerken met andere sponsoren. 
 
Reclameborden 
De meest traditionele vorm van sponsoring is toch het reclamebord. Het bereik hiervan blijft 
toch altijd dat het zichtbaar is voor de honderden spelers van B.V.V. De Kennemers/ de 
tegenstanders en de supporters (ouders/ familie van spelers en geïnteresseerden) die 
wekelijks op ons sportpark te vinden zijn. Bij B.V.V. De Kennemers hebben wij naast en om 
het hoofdveld ook nog de mogelijkheid om te adverteren langs de Spoorsingel. Een weg waar 
jaarlijks duizenden mensen langs rijden met de auto/ motor/ fiets/ scooter of gewoon 
lopend.  
 
Reclamebord langs hoofdveld 
Kosten: 

 250 cm x 60 cm: € 300 per jaar 

 500 cm x 60 cm:  € 500 per jaar 

   
 
Reclamebord wedstrijdprogramma langs Spoorsingel 
Kosten: 

 100 cm x 120 cm: € 350 per jaar 

 420 cm x 60 cm: € 450 per jaar 

 
 
Reclamebord sponsorbord Spoorsingel 
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Kosten: 

 250 cm x 60 cm :   € 600 per jaar 

 2 borden 250 cm x 60 cm:  € 1.000 per jaar 

 
 
Er wordt een overeenkomst afgesloten voor 3 jaar. Alle maakkosten zijn voor B.V.V. De 
Kennemers tenzij anders overeengekomen. 
 
De sponsor krijgt positieve publiciteit via de bordreclame en een naamsvermelding met 
doorverwijzing naar de website van de sponsor in de kolom “sponsoren” op één van de 
tabbladen van de website. Daarnaast wordt er een “persbericht” gemaakt voor op de 
website en facebook pagina van B.V.V. De Kennemers. De facebook pagina van B.V.V. De 
Kennemers kent een zeer groot bereik ! 
 
Banner website 
Jaarlijks wordt de website www.dekennemers.nl zo’n 10.000 keer actief bekeken. Uw banner 
staat gedurende het gehele jaar op de website van B.V.V. De Kennemers. De banner wordt 
gelinkt naar uw bedrijfswebsite.  
 
Kosten: 

 € 100 per jaar 
 
Er wordt een overeenkomst afgesloten voor 3 jaar. 
 
De sponsor krijgt positieve publiciteit via de bannerreclame op de website en een 
naamsvermelding met doorverwijzing naar de website van de sponsor in de kolom 
“sponsoren” op één van de tabbladen van de website. 
 
Banner TV 
Jaarlijks komen er zo’n 25.000 bezoekers in de kantine van B.V.V. De Kennemers. Uw banner 
staat gedurende het gehele jaar op 1 van de TV schermen in de kantine. Deze staat 
gedurende wedstrijddagen aan en zo is uw naam zichtbaar voor alle bezoekers van onze 
kantine.  

http://www.dekennemers.nl/
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Kosten: 

 € 100 per jaar 
 
Er wordt een overeenkomst afgesloten voor minimaal3 jaar. 
 
De sponsor krijgt positieve publiciteit via de bannerreclame op het  TV-scherm en een 
naamsvermelding met doorverwijzing naar de website van de sponsor in de kolom 
“sponsoren” op één van de tabbladen van de website. 
 
Poster 
In diverse ruimtes in onze kantine zijn er mogelijkheden om reclameposters (A4 en A3 
formaat) op te hangen in een lijst. Zo kun je er als sponsor zelf voor kiezen wat jij wil 
plaatsen en de bezoekers wil laten zien. Als sponsor ben je wel zelf verantwoordelijk voor de 
aanlevering van de poster 
 
Kosten: 

 A4 poster  € 25 per jaar 

 A3 poster  € 50 per jaar 
 
Er wordt een overeenkomst afgesloten voor minimaal 1 jaar. 
 
De sponsor krijgt positieve publiciteit via de poster en een naamsvermelding met doorverwijzing 
naar de website van de sponsor in de kolom “sponsoren” op één van de tabbladen van de 
website. 
 
Wedstrijdbal zondag 1 
U bent sponsor bij een officiële wedstrijd van het 1e zondag elftal van BVV De Kennemers. 
BVV De Kennemers verzorgt de aankoop van de wedstrijdbal en zal zorgdragen voor 
publiciteit rond de schenking van de wedstrijdbal. Niet alleen interessant voor bedrijven, 
maar ook voor particulieren! 
 
Kosten: 

 € 50 per jaar 
 
Er wordt een overeenkomst afgesloten voor minimaal 1 jaar 
 
De sponsor krijgt positieve publiciteit via de wedstrijdbalsponsoring. Daarnaast wordt uw 
naam genoemd in de voorbeschouwing op de website/ facebook, op het wedstrijdaffiche 
(facebook), op het formulier van de blinde poule, uw naam wordt omgeroepen voorafgaand 
aan de wedstrijd en een naamsvermelding met doorverwijzing naar de website van de 
sponsor in de kolom “sponsoren” op één van de tabbladen van de website. 
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Wedstrijdtenue 
Vanaf het seizoen 2018-2019 speelt de gehele vereniging in nieuwe kleding van het merk 
JAKO via kledingleverancier Intersport Veldhuis. B.V.V. De Kennemers heeft een 
kledingfonds, waardoor de sponsoren niet meer het gehele wedstrijdtenue hoeven te 
financieren. Voor een vast bedrag kunt u uw bedrijfsnaam op het wedstrijdtenue van een 
team plaatsen. Dit kan via borst-, rug of mouwsponsoring. U kunt dus zelf een team, m.u.v. 
zondag selectie, sponsoren. Er is wel prijsverschil bij teamgrootte i.v.m. te bedrukken shirts. 
 
Kosten: 
Elftal 

 Borstsponsoring € 300 per jaar 

 Rugsponsoring € 250 per jaar 

 Mouwsponsoring € 200 per jaar 
7-tal (0-11/ O-10) 

 Borstsponsoring € 225 per jaar 

 Rugsponsoring € 175 per jaar 

 Mouwsponsoring € 150 per jaar 
6-tal (0-09/ O-08) 

 Borstsponsoring € 200 per jaar 

 Rugsponsoring € 150 per jaar 

 Mouwsponsoring € 125 per jaar 
 
Mocht u meerdere sponsorposities willen hebben met uw logo, dan kan hier een combideal 
voor worden gemaakt. 
 

 
Er wordt een overeenkomst afgesloten voor 3 of 6 jaar. 
 
De sponsor krijgt positieve publiciteit via de wedstrijdtenuereclame en een 
naamsvermelding met doorverwijzing naar de website van de sponsor in de kolom 
“sponsoren” op één van de tabbladen van de website. Daarnaast wordt er een “persbericht” 
gemaakt voor op de website en facebook pagina van B.V.V. De Kennemers. 
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Kleding 
Naast de wedstrijdtenues zijn er nog diverse kledingstukken waarmee u een team in het 
nieuw kunt steken. Denk hierbij aan een trainingspak, inloopshirts, polo’s, winterjassen, 
tassen e.d.  
 
Kosten: 
Voor een persoonlijke offerte kunt u contact opnemen met iemand van het bestuur of de 
sponsorcommissie. De kosten zullen wel éénmalig zijn en niet per jaar. 
 
De sponsor krijgt positieve publiciteit via de kledingreclame en een naamsvermelding met 
doorverwijzing naar de website van de sponsor in de kolom “sponsoren” op één van de 
tabbladen van de website. Daarnaast wordt er een “persbericht” gemaakt voor op de 
website en facebook pagina van B.V.V. De Kennemers en mogelijk ook de krant. 
 
Evenementen/ activiteiten 
Daarnaast zijn er nog diverse evenementen/ activiteiten waar u uw naam aan wil koppelen. 
Te denken valt aan een voetbaltoernooi of een activiteit zoals het pokertoernooi of pubquiz. 
De kosten hiervan en de publiciteit die daar mee gemoeid gaat, gaat in overleg met de 
sponsor-/ activiteiten commissie. 
 
* Alle prijzen zijn exclusief BTW 
** Bij schade/ kwijtraken zorgt B.V.V. De Kennemers voor vervanging kleding/ bord 
*** Alle artikelen die op basis van de sponsor afspraken worden aangeschaft, zijn en blijven 
eigendom van B.V.V. De Kennemers. 
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Sponsoring en Fiscus 
 
Graag willen wij u tot slot wijzen op de fiscale voordelen van het sponsoren van onze mooie 
vereniging. 
  
Aftrekbaarheid BTW  
Met ingang van 1 januari 2014 wordt er door de belastingdienst een onderscheid gemaakt 
tussen de kantine opbrengsten en fonds wervende activiteiten die een voetbalclub heeft.  
 
Sponsoring wordt gezien als een fonds wervende activiteit, zolang het bedrag dat met fonds 
wervende activiteiten wordt verkregen beneden de € 50.000 blijft, is B.V.V. De Kennemers 
als voetbalclub  niet-BTW-plichtig.  
Dit betekent voor u als (potentiële) sponsor dat er op onze facturen geen btw vermeld staat 
en u deze ook niet kunt aftrekken. Wij als voetbalvereniging hoeven deze btw ook niet af te 
dragen. Dit hebben wij ook als zodanig in onze sponsorpakketten verwerkt, zodat u hier 
geen nadeel van ondervindt.  
 
Mochten wij als vereniging in de toekomst het bedrag van € 50.000 aan sponsorinkomsten 
overschrijden, dan worden wij wel-btw-plichtig. Dit heeft verder geen gevolgen voor u als 
sponsor, dan wordt namelijk over het basisbedrag (bijvoorbeeld € 100) 21% btw berekend, u 
betaald dan € 121 inclusief btw. Waarvan u dan € 21 als btw kunt aftrekken. Per saldo blijft u 
dus het voorbeeld bedrag van € 100 betalen.  
 
Aftrekbaarheid kosten sponsoring 
Ongeacht de rechtsvorm van uw bedrijf; natuurlijk persoon (inkomstenbelasting) of 
rechtspersoon (vennootschapsbelasting) kunt u de voor de sponsoring betaalde bedragen 
gewoon als kosten boeken. Deze zorgen dus voor een lager resultaat, waardoor u minder 
belasting hoeft te betalen. 
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Contactgegevens 
 
Locatie:  
Sportpark "Adrichem" 
Adrichemlaan 3   
1947 KX Beverwijk  
0251-231997  
www.dekennemers.nl 
info@dekennemers.nl 
NL91RABO 0107388766 
 
Secretariaat BVV De Kennemers:  
Michelle van der Heijden 
Belgiëlaan 16 
1946 TL Beverwijk   
secretaris@dekennemers.nl 
 
Sponsorcommissie: 
Willem Barelds  06-21426613 (financielezaken@dekennemers.nl) 
Angelo Gentile  06-43443436 (financielezaken@dekennemers.nl) 
Jos Gooyer   06-11905044 (financielezaken@dekennemers.nl) 
Ramon van der Vaart 
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