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Inleiding 
FC Lewenborg ligt te midden van een zestal wijken in de stad Groningen; de wijken Lewenborg, 

Ulgersmaborg, Oosterhoogebrug, Ruischerwaard, Zilvermeer en Drielanden. Binnen deze wijken 

heeft de vereniging een duidelijke functie, waarbij met name de jeugdafdeling, met 370 leden, tot 

een van de grootste jeugdafdelingen van Groningen gerekend kan worden. Daarnaast heeft FC 

Lewenborg een viertal seniorenteams, een 35+ en een 45+ team. 

FC Lewenborg is een relatief jonge vereniging (1976), met een qua achtergrond sterk uiteenlopend 

ledenbestand dat daarmee de samenstelling van de omringende wijken aardig weerspiegelt. FC 

Lewenborg biedt de mogelijkheid voor haar directe omgeving om zich op sportief, sociaal en 

emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige manier zowel prestatiegericht als recreatief 

in competitieverband te kunnen voetballen. 

De vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving en haar 

nabije omgeving. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces, maar ook voor aspecten als 

waarden, normen en het omgaan met gestelde regels. Daarnaast zijn zaken als teamgeest en 

clubbinding belangrijke factoren binnen de vereniging. Voetbal is een teamsport en laat spelers de 

waarde van anderen ervaren. Hierbij wordt beoogd de spelers een mentaliteit bij te brengen die zich 

laat kenmerken door inzet, doorzettingsvermogen, het leren genieten van winst, het leren tegen je 

verlies te kunnen, het respecteren van scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, begeleiders, 

publiek en overige omgevingsfactoren.  

FC Lewenborg is een organisatie afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren. Omdat FC Lewenborg een 

levendige vereniging is met veel leden en publiek betekent dit een grote mate van zichtbaarheid voor 

(potentiele) sponsoren. Binnen het ledenbestand van de vereniging zijn veel betrokken sponsoren en 

vrijwilligers actief. Veel van deze 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. Zonder de inzet en bijdrage van deze sponsoren bestaat de club niet, zij zijn namelijk het 

kloppend hart binnen de vereniging. 
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1. Waarom een sponsorbeleid? 
Ten eerste is het sponsorbeleid erop gericht financiële middelen te verwerven, naast de contributie 

voor leden, die worden benut ten gunste van alle leden van de vereniging. Deze inkomsten zullen 

worden aangewend om te kunnen investeren in accommodatie, aanschaf en herstel van (voetbal) 

materieel, kleding en het organiseren van activiteiten. Deze extra financiële middelen stelt de 

vereniging in staat om de uitstraling en het imago van FC Lewenborg in stand te houden. Ten tweede 

is het sponsorbeleid 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. 

Het sponsorbeleid geeft naast het voornoemde duidelijkheid omtrent: 

• de organisatie van een sponsorcommissie 

o wat zijn de doelstellingen? 

o wie is verantwoordelijk en wie doet wat? 

▪ wie stelt het aanbod vast? 

▪ wie zoekt de sponsorcontacten? 

▪ wie maakt de afspraken? 

▪ wie voert de gesprekken en doet de onderhandelingen? 

▪ wie stelt de contracten op? 

▪ wie doet de uitvoering? 

• de selectie en analyse van sponsoren 

o een inventarisatie van de bestaande sponsorrelaties 

o een analyse van het ledenbestand 

o een analyse van bedrijven in de nabije omgeving van de vereniging 

o een analyse van bedrijven die een commercieel belang kunnen hebben bij bepaalde 

activiteiten 

• soorten sponsoren en tarieven 

o Hoofdsponsoren 

o Subsponsoren 

o Teamsponsoren 

o Reclamebordsponsoren 

o Balsponsoren 

o Sponsoren van activiteiten en/of toernooien 

o Club van 50 
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2. Sponsorcommissie & organisatie 
 

2.1 Wat zijn de doelstellingen? 
Het sponsorbeleid heeft diverse doelstellingen: 

• Structuur en duidelijke richtlijnen aanbrengen in sponsoring 

• Werven van potentiele nieuwe sponsoren 

• Onderhouden van contact met huidige sponsoren 

 

2.2 Wie is verantwoordelijk en wie doet wat? 
De sponsorcommissie bestaat uit een aantal leden, waaronder relatiebeheerders en meerdere 

klantenwervers. De wervers gaan actief op zoek naar potentiele sponsoren. Het aanbod wordt hierbij 

vastgesteld aan de hand van het ledenbestand, de directe omgeving en een analyse van bedrijven die 

een commercieel belang kunnen hebben.  

De wervers leveren nieuwe sponsoren aan waarbij een vervolgafspraak met potentiele nieuwe 

sponsoren wordt gemaakt door de sponsorcommissie in overleg met bestuur. De gesprekken vinden 

vervolgens plaats door de sponsorcommissie (relatiebeheerder + wervers). Het overleg met een 

potentiele hoofd- of subsponsor wordt uitgevoerd door het bestuur in samenspraak met en op 

aandragen van de sponsorcommissie. Het opstellen van de contracten wordt uitgevoerd door de 

penningmeester.  

3. Selectie, analyse & beheer van sponsoren 
 

3.1 Selectie en analyse van sponsoren 
Het selecteren van sponsoren wordt ondergebracht bij de sponsorcommissie van FC Lewenborg. De 

sponsor wordt actief benaderd door een contactpersoon (wervers) van de vereniging in opdracht van 

de sponsorcommissie. Zoals benoemd wordt het selectieaanbod vastgesteld aan de hand van de 

volgende punten: 

o een analyse van het ledenbestand 

o een analyse van bedrijven in de nabije omgeving van de vereniging 

o een analyse van bedrijven die een commercieel belang kunnen hebben bij bepaalde 

activiteiten 

De sponsorcommissie bespreekt met een potentiele sponsor de sponsoropties aan de hand van de 

bestaande sponsorpakketten.  

Daarnaast is het mogelijk dat sponsoren worden aangedragen door andere sponsoren, leden of 

kennissen (mond tot mond). Krijgen andere leden buiten de sponsorcommissie een aanvraag tot 

sponsoring (formeel of informeel) dan wordt daar geen uitspraak over gedaan of toezegging 

gegeven. Potentiële sponsoren worden van harte aangedragen aan (één van) leden van de 

sponsorcommissie. Gewezen wordt op het bestaan van een sponsorbeleid en de procedure 

daarbinnen. Een aanvraag tot sponsoring wordt doorgeleid naar de sponsorcommissie. Deze neemt 

zelf of laat contact opnemen met de sponsor. 
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3.2 Relatiebeheer van sponsoren 
De sponsorcommissie (relatiebeheerder) en het bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

relatiebeheer. Naast het onderhouden van de relatie en afspraken over bestaande contracten wordt 

er jaarlijks een bijeenkomst gehouden op de vereniging voor bestaande sponsoren. Tijdens deze 

bijeenkomst is er de mogelijkheid om gezamenlijk het glas te heffen en te genieten van een heerlijk 

diner. Tevens biedt het diner de mogelijkheid om sponsoren te bedanken en deze met elkaar in 

contact te brengen.  

4. Soorten sponsoring plus tarieven 
 

4.1 Hoofdsponsor 
Bij deze vorm van sponsoring verzorgt de sponsor een kleding- en tassenpakket voor het eerste en 

tweede elftal. De kleding en tassen moeten aan speciale voorwaarden voldoen (clubkleuren, 

kwaliteit, pasvorm etc.). Dit gaat in overeenstemming met het bestuur van FC Lewenborg. Daarnaast 

betaalt de sponsor jaarlijks een bepaald bedrag aan de vereniging. Dit bedrag wordt met het bestuur 

vastgelegd bij het aangaan van de sponsorovereenkomst. De richtlijn voor de termijn van de 

sponsorovereenkomst is drie jaren. De sponsor krijgt positieve publiciteit via shirtreclame en een 

groot reclamebord langs de lijn onder vermelding van “Hoofdsponsor”. Daarnaast krijgt de sponsor 

een logo met doorverwijzing naar de website van de sponsor in de sponsorbalk, en op elke pagina 

van de website onder de titel “Hoofdsponsor”.  

 

4.2 Subsponsor 
Bij deze vorm van sponsoring is de sponsor bereid voor de termijn van drie jaren de gehele 

vereniging algemeen of specifiek te sponsoren. De sub sponsoring kan bestaan uit diverse 

mogelijkheden, waaronder reclameborden, een bijdrage in kleding of investering in de jeugd. In 

overleg zal er een passend pakket worden samengesteld. 

 

4.3 Shirtsponsor 
De shirtsponsor is bereid voor een termijn van drie jaren, één van de elftallen te sponsoren, met 

uitzondering van de selectie, door de shirts te voorzien van sponsornaam.  

 

4.4 Reclamebordsponsor 
Bij deze vorm van sponsoring wordt in samenspraak met, en op kosten van de sponsor een bord van 

voldoende kwaliteit geproduceerd voor aan het hek langs het veld. Daarnaast betaalt de sponsor per 

jaar een vastgesteld bedrag aan de vereniging. De overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste 

een jaar. De overeenkomst zal na een jaar stilzwijgend worden verlengd. De sponsor krijgt positieve 

publiciteit via de bordreclame.*  

 

 
* Logo aanleveren in EPS, AI of PDF bestand 
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4.5 Ballensponsor 
Bij deze vorm van sponsoring verzorgt de sponsor één of meerdere ballen ten behoeve van 

bijvoorbeeld een toernooi, een speelseizoen (één of meer wedstrijddagen) of een elftal. Omdat deze 

vorm van sponsoring per keer erg kan verschillen kunnen nadere bepalingen hierover bij 

bestuursbesluit en in samenspraak met de sponsor worden vastgesteld in een sponsorovereenkomst.  

4.6 Toernooi of Activiteitensponsor 
Bij deze vorm van sponsoring is de sponsor bereid een bepaalde (jeugd)activiteit of toernooi te 

(mede) sponsoren. 

4.7 Club van 50 
Lidmaatschap van de Club van Vijftig kost €50,- per jaar. De namen van de leden staan op het bord in 

de kantine vermeld en op een pagina op de website. Lidmaatschap van de Club van Vijftig is vrijwillig 

en als tegenprestatie worden de leden één keer per jaar uitgenodigd om te stemmen over de 

besteding van het ingebrachte geld. Een lidmaatschap van de Club van Vijftig is voor minimaal één 

jaar. Opgave kan via sponsorcommissie@fclewenborg.nl of via het aanmeldingsformulier naast het 

bord in de kantine.  

5. Afsluiting 
 

Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet in dit document staat vermeld, kunt u dit te allen 

tijde bespreekbaar maken bij het bestuur. Wij staan u graag te woord en zullen uw voorstel met 

uiterste zorg behandelen. In de gevallen waarin dit sponsorplan niet voorziet zal er door de 

sponsorcommissie en het bestuur een aanvullend besluit genomen worden. Dit sponsorplan zal van 

tijd tot tijd vernieuwd worden door het bestuur. Hierover zal dan een nieuw bestuursbesluit 

genomen worden.  

Reeds bestaande sponsorafspraken van vóór inwerkingtreding van dit sponsorplan blijven van kracht 

zolang de termijn van de betreffende sponsorafspraak loopt. Wijzigingen gaan altijd in samenspraak 

met de sponsor. 

6. Contact 
 

Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in onze vereniging heeft dat u besluit sponsor te worden van FC 

Lewenborg. Onderaan deze pagina hebben wij de opties nog even voor u op een rijtje gezet. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met sponsorcommissie@fclewenborg.nl. Wij maken graag 

een afspraak om de sponsormogelijkheden met u te bespreken. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sponsorcommissie@fclewenborg.nl
mailto:sponsorcommissie@fclewenborg.nl
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7. Totaaloverzicht sponsor opties 
 

SPONSOROPTIES 
FC LEWENBORG 
 

SPONSORUITING EENMALIGE 
KOSTEN 

TARIEF 
PER 
SEIZOEN 

DUUR 
SPONSORING 

OPZEG-
TERMIJN 

Hoofdsponsor 
 

In overleg 
 
 

Kosten 
kleding- en 
tassenpakket 

In overleg 3 jaar 2 
maanden† 

Subsponsor 
 

In overleg 
 
 

In overleg In overleg 3 jaar 2 
maanden 

Shirtsponsor Bedrukte 
voetbalshirts van 
(gekozen) team 
 

In overleg Vanaf 
€175 

3 jaar 
 

2 
maanden 

Reclamebord klein  
305 cm 

Bord langs  
hoofdveld 

€225 €175 
 

Per jaar 2 
maanden 

Reclamebord groot 
610 cm 

(Dubbel)Bord 
langs  
hoofdveld 

€400 €300 
 

Per jaar  2 
maanden 

Balsponsor 
 

Bal per wedstrijd 
 

€60 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Toernooi/activiteit 
sponsor 

In overleg 
 
 

In overleg In overleg 
 

n.v.t. n.v.t. 

Club van 50 
 

Vermelding naam 
of bedrijf op ‘club 
van 50 bord’ in de 
kantine 
 

n.v.t. €50 Per jaar n.v.t. 

Presentatiegids 
 

Advertentie in de 
presentatiegid 
 

n.v.t. €100 A4 
€55 A5 
€30 A6 

Per jaar n.v.t. 

 

 

 
† Twee maanden voor het aflopen van de vastgestelde termijn 


