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Inleiding 

vv Loenermark is een familieclub bij uitstek, en al sinds 1928 een begrip in Loenen GLD. 

vv Loenermark is uitgegroeid tot een club met ongeveer 600 leden en is gehuisvest op 

sportpark Lonapark. De leden zijn grotendeels afkomstig uit Loenen en directe omgeving. De 

vereniging beschikt over een volwaardig voetbalcomplex met 3 natuurgrasvelden en 1 

kunstgrasveld met de daarbij behorende kleed- en kantine-accommodatie. Naast regulier 

senioren-, junioren- en pupillenvoetbal beschikt vv Loenermark ook over dames-, zaal- en G-

Voetbal. 

Natuurlijk staat gezelligheid bij vv Loenermark hoog in het vaandel, maar ook is het streven 

van de club gericht op het bereiken van prestaties op een zo hoog mogelijk niveau. Het 

opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk is voor vv Loenermark een vereiste om als 

voetbalvereniging op de juiste wijze in de samenleving te staan. En hoewel voetbal binnen de 

vereniging uiteraard de hoofdactiviteit is, staan ook duurzaamheid en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid hoog op de bestuurlijke agenda. In dat kader worden er diverse andere 

activiteiten ontplooid, vooral ten behoeve van jeugdleden en voetballers met een beperking. 

Waarom sponsoring 

Sportsponsoring straalt een maatschappelijke betrokkenheid uit en er komt een wisselwerking 

tot stand tussen bedrijfsleven/middenstand en de vereniging. 

Sponsoring is voor elke vereniging heel belangrijk, ook voor vv Loenermark. Het biedt een 

belangrijke bron van inkomsten om de club financieel draaiend te houden. Daarnaast zorgt 

sponsoring voor een professionele uitstraling van de vereniging en bindt het de club met 

ondernemers in de omgeving. 

Om het bestaansrecht van de club te kunnen blijven garanderen zullen plannen, zoals onder 

andere die voor het onderhoud van de sportvelden en het machinepark, de herinrichting van 

het clubhuis, moeten worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk om (nieuwe) manieren 

in te voeren voor het genereren van sponsorgeld, neergelegd in dit sponsorbeleidsplan. 

Het bestuur van vv Loenermark heeft een sponsorcommissie benoemd met de taak om alle 

sponsoractiviteiten op te zetten, te begeleiden, te beheren en regels hieromtrent op te stellen. 

Doel 

De sponsorcommissie heeft zich ten doel gesteld het genereren van gelden en/of diensten ten 

behoeve van de gezonde continuïteit van vv Loenermark. Met de gelden die bijeengebracht 

worden kan vv Loenermark de nodige kwaliteit aan haar leden blijven bieden. Kwaliteit die zij 

nodig acht als het gaat om de sportbeoefening en alle randvoorwaarden die daarbij nodig zijn. 

 
Dit houdt onder meer in: 

 Goede jeugdopvang- en begeleiding; 

 Goede trainingsfaciliteiten; 

 Kwalitatief goede trainers; 

 Goede medische en sociale begeleiding; 

 Goede accommodatie voor zowel trainingen als wedstrijden. 

Wie zijn sponsor?  
 
Sponsors zijn alle natuurlijke en niet-natuurlijke personen, die de vereniging gelden of 

materieel toekennen, waar tegenover staat dat de vereniging reclame maakt voor deze 

personen. Een en ander binnen de door de KNVB gestelde (wettelijke) eisen. 
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Wat krijgt de sponsor er voor terug? 
 
Het aangaan van een sponsorcontract biedt de sponsor een aantal voordelen: 

 Sponsoring straalt maatschappelijke betrokkenheid uit, wat door een breed publiek 

gewaardeerd wordt; 

 Optimale publiciteit zowel binnen de vereniging als extern via de (sociale) media en op 

andere wijzen; 

 Het bedrijfslogo wordt getoond op www.vvloenermark.nl met een link naar de site van 

de sponsor waardoor naamsbekendheid wordt gecreëerd. 

 De mogelijkheid om samen met de sponsorcommissie speciale acties op te zetten. 

 De mogelijkheid tot het bijwonen van bijeenkomsten, waarbij contacten kunnen worden 

gelegd of onderhouden met mede sponsoren, bestuursleden, trainers, spelers en 

begeleiders. 
 Dankbaarheid van spelers, ouders en de vereniging! 

 

Sponsorpakketten 
 

 Sponsorpakket A – Hoofdsponsor 

 

De prijs van het pakket voor een hoofdsponsor wordt door het bestuur bepaald. Dit 

pakket bestaat uit: 2 keeperstenue ’s voorzien van rugnummer en het clublogo; 17 

shirts volgens vv Loenermark clubkleuren, voorzien van rugnummers en het clublogo; 

17 genummerde broekjes eventueel voorzien van het logo van de sponsor en 20 paar 

voetbalkousen voorzien van het clublogo. Verder 2 teamtassen voor shirts en 

trainingspakken; 17 trainingspakken, voorzien van het clublogo; en 1 trainingspak voor 

de assistent scheidsrechter zonder reclame en voorzien van het clublogo. 

 

 Sponsorpakket B – Tenuesponsor 

 

Dit pakket bestaat, afhankelijk van de teamgrootte, uit: een keeperstenue voorzien van 

rugnummer en het clublogo, shirts volgens vv Loenermark clubkleuren voorzien van 

rugnummers en het clublogo, broekjes eventueel voorzien van het logo van de sponsor 

en voetbalkousen voorzien van het clublogo. Verder 1 teamtas. 

 

 Sponsorpakket C – Shirts 

 

Dit pakket bestaat, afhankelijk van de teamgrootte, uit: een keeperstenue voorzien van 

rugnummer en het clublogo, shirts volgens vv Loenermark clubkleuren voorzien van 

rugnummers en het clublogo. 

 

 Sponsorpakket D – Trainingspakken 

 

Dit pakket bestaat, afhankelijk van de teamgrootte, uit: trainingspakken, voorzien van 

de tekst/logo van de sponsor en het clublogo. 

 

 Sponsorpakket E – Sporttas 

 

Dit pakket bestaat, afhankelijk van de teamgrootte, uit: sporttassen, voorzien van de 

tekst/logo van de sponsor en het clublogo. 

  

http://www.vvloenermark.nl/
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 Sponsorpakket F – Tenue scheidsrechter 

 

Dit pakket bestaat uit: Scheidsrechtertenues, voorzien van de tekst/logo van de 

sponsor en het clublogo. 

 

 Sponsorpakket G – Tenue scheidsrechter pupillen 

 

Dit pakket bestaat uit: Scheidsrechterjacks voorzien van de tekst/logo van de sponsor 

en het clublogo. 

  

 Sponsorpakket H – Coachjas 

 

Dit pakket bestaat uit: Coachjassen, voorzien van de tekst/logo van de sponsor en het 

clublogo. 

  

 Overige sponsormogelijkheden zijn onder andere: 

 

- Reclamebord 

Voor de kosten van een reclamebord langs het hoofdveld voor de duur van 3 jaar zijn 

condities vastgelegd. Nadere informatie hierover via de sponsorcommissie. De 

meterprijs van een reclamebord is inclusief de aanschaf van het bord en de tekst. De 

minimale afmeting van een reclamebord is 3 meter. Onderhoud is voor de  

vv Loenermark. Verandering van lay-out of logo tijdens de contractperiode is mogelijk 

en voor kosten van de vv Loenermark mits de sponsor aangeeft nog 3 jaar als 

bordsponsor aan te blijven. 
 

- TV-reclame in het clubhuis 

Er bestaat een mogelijkheid een reclameboodschap te presenteren op de TV in het 

clubhuis. Meer informatie over de aanlevering van de boodschap en de kosten via de 

sponsorcommissie. De reclame wordt in het weekend en bij speciale bijeenkomsten 

getoond. 

 

- Balsponsor 

Eenmaal per jaar worden de wedstrijdballen voor het nieuwe seizoen geveild. 

Standaard vindt deze veiling plaats op de traditionele haringparty voor sponsoren die 

jaarlijks in juni wordt georganiseerd. De bal wordt door de vereniging aangeschaft. 

 

- Pakket-sponsoring 

De sponsor wordt de mogelijkheid geboden een pakket van sponsormogelijkheden 

samen te stellen. De samenstelling geschiedt in overleg met de sponsorcommissie. 

Gezien de diversiteit in de samenstelling wordt de prijs in overleg vastgesteld. 

 

Opmerking: De sponsorcommissie staat altijd open voor andere suggesties op het 

gebied van sponsoring. 

 

Let op! Alle vormen van sponsoring lopen via de sponsorcommissie. 
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De Spelregels 

 Er is altijd een sponsorcontract voor een team als er kleding wordt gedragen met 

bedrijfslogo(‘s). 

 Als er geen sponsorcontract is, dan wordt de kleding dus niet uitgeleverd en gedragen. 

 Sponsorkleding wordt altijd besteld door de sponsorcommissie. 

 De vereniging heeft een exclusief contract met een kledingleverancier. Het is dus niet 

toegestaan om in andere kleding te lopen op het voetbalveld tijdens de wedstrijd. Dit 

geldt ook voor uitshirts. 

 De sponsorcommissie bepaalt welk team welke kleding ontvangt. Vaak gebeurt dit in 

overleg met de sponsor. 

 Indien sponsorkleding wordt uitgeleverd aan een team met een andere 

teamsamenstelling dan het voorgaande seizoen, dan zal in overleg met de 

sponsorcommissie naar een passende oplossing worden gezocht. Er kan echter niet van 

worden uitgegaan dat de vereniging aanvullende kleding aanschaft. 

 Na afloop van het sponsorcontract wordt door de sponsorcommissie met de sponsor 

overlegd wat met de kleding gedaan wordt. 

 

Krijgt iedereen altijd sponsorkleding? 

De sponsorcommissie doet haar best om samen met ouders, begeleiders en trainers ieder 

team van sponsorkleding te voorzien. Dat is voor een selectieteam makkelijker dan voor een 

recreatieteam. Hulp is hierbij van groot belang, want zonder hulp lukt het vaak niet om 

sponsors te vinden. Er is dus zeker geen garantie dat ieder team sponsorkleding in bruikleen 
krijgt. 

Het bestuur van vv Loenermark heeft in augustus 2013 besloten dat shirts worden aangeschaft 

door vv Loenermark met daarop het clublogo mocht er geen kledingsponsor zijn gevonden. 

Indien geen kledingsponsor gevonden is, worden de zwarte voetbalbroek en rode 
voetbalkousen voorzien van het clublogo door de leden zelf aangeschaft. 

 

Contact of Vragen 
Neem contact op met 1 van de leden van de sponsorcommissie of mail naar 

sponsor@vvloenermark.nl. De leden van de sponsorcommissie zijn te vinden op 

www.vvloenermark.nl onder het tabblad ‘Sponsoring’. 
 

 

Het sponsorbeleid is vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 mei 2017 

mailto:sponsor@vvloenermark.nl
http://www.vvloenermark.nl/

