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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, materialen aan te schaffen, nieuwe kleding te kopen, de 

accommodatie te verbouwen en activiteiten te ontplooien. Uiteindelijk 

komt dit de uitstraling en de levendigheid van Oijen,  

Macharen en de vereniging 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 is het sponsorplan van Mosa’14. Dit plan is geschreven om alle 

sponsormogelijkheden binnen de vereniging beter zichtbaar te maken 

voor sponsoren. Het sponsorplan geeft ook inzicht in wat de sponsor 

van de vereniging mag verwachten. 

Veel van de huidige sponsoren zijn een overeenkomst aangegaan, niet 

alleen om hun eigen naamsbekendheid en maatschappelijke betrok-

kenheid in de gemeenschap te vergroten, maar vooral ook omdat ze de 

vereniging en haar leden een warm hart toedragen. De sponsorcom-

missie zal alles in het werk stellen om de eer en goede naam van de 

sponsoren hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, 

correct en sfeervol te houden. Dit om er voor te zorgen dat de vereni-

ging het waard blijft om als sponsor te steunen. 

Wij hopen dat dit document voldoende duidelijkheid biedt, maar vooral 

uitnodigend genoeg is om met elkaar in gesprek te komen over de 

diverse mogelijkheden om Mosa‘14 te steunen. 

Namens de sponsorcommissie van Mosa‘14

 

 

 

 

Voorwoord
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Introductie van Mosa ’14

Mosa ’14 bestaat sinds het seizoen 2014/2015.  Mosa staat voor 

Macharense Oijense Sport Alliantie en is een fusie van de vroegere 

verenigingen OVC’63 en VV Macharen. Daarnaast is Mosa de Latijnse 

naam voor de rivier de Maas waaraan beide dorpen liggen. Mosa 

heeft een voetbal-en korfbaltak. 

Missie van Mosa’14 is vooral het voorop plaatsen van de eigen 

(jeugd)leden. We bouwen met de eigen jeugd en willen daarmee in 

de gemeenschap van zowel Macharen als Oijen een duidelijk herken-

baar gezicht houden. Met als ambitie om een gezonde en stabiele 

sportvereniging te kunnen zijn. Een vereniging waar voor elk wat 

wils is, zowel op prestatief als recreatief niveau. 
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Sponsoring bij Mosa ‘14 

De sponsorgelden die Mosa ’14 genereert zijn een aanvulling op 

het totaal aan inkomsten van de vereniging. Hiermee kan het kwa-

liteitsniveau voor de leden worden verbeterd. Om het beleid en de 

uitvoering van de sponsoring structuur te geven heeft Mosa‘14 een 

sponsorcommissie samengesteld. Deze sponsorcommissie draagt 

zorg voor het sponsorplan en is verantwoordelijk voor de uitvoering 

ervan. Er zal een actuele administratie rond de sponsorcontracten 

worden gevoerd en er zal in samenwerking met het bestuur worden 

gezorgd voor naleving van de contracten. Eveneens vormt het een 

denktank als het gaat om nieuwe vormen van sponsoring.

Visie

Vanuit het sponsorbeleid heeft de sponsorcommissie een werkwijze 

voor ogen die passend is bij een vereniging als Mosa‘14: 

• Sponsoring is vooral gunnen vanuit betrokkenheid. 

• We maken heldere afspraken over de tegenprestaties. 

• We werken samen vanuit wederzijdse toegevoegde waarde. 

•  We gaan met respect en zorg om met de goede naam van sponsor 

en club. 
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Voorwaarden hoofdsponsorschap:
• Het hoofdsponsorschap heeft een contractduur van 3 jaar;

• Mosa‘14 legt in overleg met de hoofdsponsor speciale wensen contractueel vast;

• Het hoofdsponsorschap kan eventueel in overleg met een meerdere sponsoren;

•  Eenmalige aanmaakkosten voor de reclameborden zijn inbegrepen, wat ook geldt voor de kosten van het eventueel opnieuw  

beletteren daarvan;

• De hoofdsponsor zorgt voor het juist aanleveren van merknaam en logo;

• Alle kleding is en blijft eigendom van Mosa’14;

Onze tegenprestaties: 
•  Aanschaf complete outfit (tenues, tassen, trainingspakken, coachjassen) voor het 1e elftal van Mosa‘14 met merknaam/logo  

van de hoofdsponsor;

• Uw merknaam/logo wordt bedrukt op de shirts van het door u gesponsorde team; 

• Uw merknaam/logo komt op twee reclameborden ter hoogte van de middenlijn van het hoofdveld van sportpark de Rijsbos;  

• U ontvangt van het gesponsorde team een ingelijste team foto in wedstrijdtenue;

• Vermelding van de merknaam/logo op de website van Mosa‘14 met linkmogelijkheid naar de eigen website van de hoofdsponsor; 

• Gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van Mosa‘14 voor 4 personen;

 

HOOFDSPONSOR

 THEMA ONDERDEEL KEUZE INDICATIEPRIJS DUUR   

 HOOFDSPONSOR HOOFDSPONSOR HEREN 1E ELFTAL OP AANVRAAG 3 JAAR   

  HOOFDSPONSOR DAMES KORFBAL 1E ELFTAL OP AANVRAAG 3 JAAR   

  HOOFDSPONSOR JEUGDAFDELING OP AANVRAAG 3 JAAR  

Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3

sponsoringsopties MOSA’14
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Voorwaarden kledingsponsorschap:
•   Alleen bij de kledingsponsor van shirt/tenue en trainingspakken zijn eenmalige aanmaakkosten voor het reclamebord inbegrepen,  

wat ook geldt voor de kosten van het eventueel opnieuw beletteren daarvan;

•  De sponsor zorgt voor het juist aanleveren van merknaam/logo;

•  Een team kan alleen collectief gesponsord worden;

•  Prijs is inclusief eenzijdige naamsvermelding van uw merknaam/logo in single colour opdruk en rugnummers;

•  Het contract loopt 5 jaar met optie tot verlening;

•  Alle kleding is en blijft eigendom van Mosa’14;

Onze tegenprestaties: 
•   Aanschaf kleding voor het gesponsorde team van Mosa‘14 met merknaam/logo van de kledingsponsor;

•   De sponsor heeft de mogelijkheid om het bedrag in 2 termijnen te betalen;

•   Uw merknaam/logo wordt gedrukt op de kleding van het door u gesponsorde team; 

•   Uw merknaam/logo komt op een enkelzijdig reclamebord langs het hoofdveld van sportpark de Rijsbos (Geld alleen voor shirt/tenue  

en trainingspak sponsor);

•   U ontvangt een foto van het gesponsorde team in wedstrijdtenue;

•   Vermelding van de merknaam op de website van Mosa’14;

•   Gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van Mosa‘14 voor 2 personen;

KLEDINGSPONSOR VOETBAL/KORFBAL   

 THEMA SOORT KEUZE BIJDRAGE DUUR   

 KLEDING COACHJASSEN PER COACHJAS € 100, -  5 JAAR   

  INLOOPTRUIEN 16 INLOOPTRUIEN € 1000, - 5 JAAR   

  INLOOPSHIRTS 16 INLOOPSHIRTS € 750, - 5 JAAR   

  SPORTTASSEN 16 SPORTTASSEN € 800, - 5 JAAR   

  TENUE SPONSOR 15 SHIRTS INCL. KEEPER TENUE € 1500, - 5 JAAR   

  TRAININGSPAKKEN 16 TRAININGSPAKKEN € 1500, - 5 JAAR   

 
*Junioren m.u.v. teamtenue & coachjassen op aanvraag i.v.m. aantallen per leeftijdscategorie.

Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3
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Voorwaarden Reclamebordsponsorschap:
•  De afmetingen van onze reclameborden zijn 250 x 65 x 0,8 cm. (bxhxd);

•  Het reclamebord wordt gemaakt van watervast trespaplaat;

•  Het bordsponsorschap geldt voor de periode van 5 jaar met een stilzwijgende verlening van eenzelfde periode;

•  Binnen het contract neemt Mosa‘14 eenmalig de aanmaakkosten voor haar rekening

Onze tegenprestaties: 
•  U ontvangt van het gesponsorde reclamebord een ingelijste foto;

•  Vermelding van de merknaam/logo op de website van Mosa’14;

•  Gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van Mosa‘14 voor 2 personen;

•  Schoonmaakonderhoud van de reclameborden;

•   Binnen de contractperiode zijn eenmalige aanmaakkosten voor de reclameborden inbegrepen, wat ook geldt voor de kosten van  

het eventueel opnieuw beletteren daarvan

 RECLAMEBORDSPONSOR   

 THEMA SOORT KEUZE PER SEIZOEN CONTRACTDUUR   

 BORDEN VELDBORDEN DUBBELZIJDIG RECLAMEBORD € 175,-  5 JAAR   

    ENKELZIJDIG RECLAMEBORD € 125, -  5 JAAR   
 

Sportveldreclame op sportpark de Rijsbos van Mosa14 is een goedkope en doeltreffende manier van reclame voeren.  

Het fraaie hoofdveld wordt niet alleen gebruikt voor het houden van wedstrijden maar ook voor jaarlijks te organiseren toernooien.

Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3
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Voorwaarden overige sponsormogelijkheden:
•   Alle gesponsorde materialen blijven eigendom van Mosa’14;

•   Sponsoruitingen worden besproken met de sponsor;

Onze tegenprestaties: 
•  Bij deelname aan de club van 50 zal uw naam vermeldt worden op het club van 50 bord.

•  Voor de andere sponsorvormen zal de sponsorcommissie nadere afspraken maken;

OVERIGE SPONSORMOGELIJKHEDEN   

 THEMA SOORT UITLEG SPONSORVORM BIJDRAGE DUUR   

 OVERIGE CLUB VAN 50 DE CLUB VAN 50 IS BEDOELD VOOR € 50, - PER JAAR 1 SEIZOEN 

   PARTICULIEREN TER ONDERSTEUNING

   VAN MOSA’14  

  TOERNOOISPONSOR HOOFDSPONSOR € 250, - EENMALIG   

  WEDSTRIJDBAL WEDSTRIJDBAL € 100, - EENMALIG   

  ACTIVITEITEN ACTIVITEITENSPONSORING IN OVERLEG EENMALIG   

 PROJECTEN VERBOUWING KLEEDLOKALEN IN OVERLEG EENMALIG   

   KANTINE IN OVERLEG EENMALIG   

  MATERIALEN AANSCHAF CLUBMATERIALEN IN OVERLEG EENMALIG  
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Dit alles betekent dat de gehele jeugdafdeling gekleed wordt in 

dezelfde kleding bedrukt met het logo van KIKA. Dit zorgt naast een 

uniforme uitstraling, voor de volgende voordelen voor sponsoren en 

de jeugdleden:

•   Kosteloos omruilen kleding wanneer, deze te klein of als deze 

beschadigd is

•   Geen forse uitgave bij aanschaf nieuwe kleding

•   Kledingverstrekking is niet beperkt tot elftallen

Wij denken hiermee een goede keus voor u als sponsor, voor de 

jeugdleden en voor de vereniging Mosa’14 te hebben gemaakt. Als 

vereniging vinden wij het belangrijk om een warm hart toe te dragen 

aan een maatschappelijk doel.

De mogelijkheid om middels uw bedrijf tassen en trainingspakken 

te sponsoren blijft overigens gewoon bestaan. ( zie overzicht  

kledingsponsor pagina 8 & 9)

Onze tegenprestaties: 
•   Vermelding van bedrijf op gezamenlijk reclamebord jeugd  

sponsoren langs de entree van het sportpark;

•  Vermelding van bedrijfslogo middels beeldscherm in kantine;

•  Reclame uiting op de KIKA dag activiteit;

•   Een directe link via website MOSA’14 naar het maatschappelijke doel;

•   Uitnodiging om bij overhandiging van cheque voor KIKA  

aanwezig te zijn;

Vanuit het jeugd sponsorplan zullen gelden beschikbaar komen 

die het mogelijk maken om de wedstrijd en trainingsfaciliteiten te 

verbeteren, activiteiten ten bate van de jeugd te organiseren en om 

ieder jeugdlid van een compleet tenue te voorzien. 

Vanwege de maatschappelijke betrokkenheid van Mosa’14 met de 

jeugd in onze samenleving is besloten om een samenwerking aan 

te gaan met de stichting KIKA (Kinderen Kankervrij). Deze samen-

werking komt onder andere tot uiting middels het bedrukken van 

het Mosa’14 jeugdafdeling tenue met het logo van KIKA. Daarnaast 

zal de vereniging samen met al haar leden trachten het werk van 

KIKA te ondersteunen en jaarlijks een financiële bijdrage te leveren 

aan deze stichting.

We hebben als vereniging gekozen voor de stichting KIKA om hier-

mee een bijdrage te leveren aan de zeven kinderkankercentra in 

Nederland. Om precies te zijn aan onderzoek waarmee deze centra 

versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere be-

handeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd, meer 

genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

 Wat willen Mosa’14 en sponsoren betekenen  
voor Stichting Kika:
•   De naamverbintenis van Mosa’14 aan Stichting KIKA;

•   Ieder jeugdteam zal op het tenue de naam van de stichting dragen;

•   Het organiseren van een activiteit ter ondersteuning van KiKA;

•   Het aantal gescoorde doelpunten door de jeugd zal eind van het 

seizoen door de sponsorcommissie vermenigvuldigd worden met 

0,25 eurocent;

•   Van alle acties zal één keer per seizoen een waarde cheque over-

handigd worden aan KIKA

Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4

 JEUGD SPONSORPLAN   

 THEMA SOORT KEUZE BIJDRAGE CONTRACTDUUR   

 KLEDING TENUE SPONSOR KIKA JEUGD SPONSORPLAN € 1000,-  3 JAAR   
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 Woord van Dank
 

Geachte ondernemer/Beste sponsor, 

Allereerst en bovenal willen wij u hartelijk danken voor de interesse in of uw steun aan onze sportvereniging Mosa’14.  

Wij hopen dat u een duidelijke, maar ook een prettige indruk heeft gekregen van de sportieve en sociale ambities.  

Vele sportievelingen, vrijwilligers en sponsoren proberen ieder op zijn of haar manier een steentje bij te dragen aan het Mosa’14 gevoel, 

zodat ook elk lid met veel plezier zijn of haar sport kan blijven uitoefenen.

In het geval u meer informatie wilt of specifieke vragen heeft, neem dan direct contact op met één van de leden van de sponsorcommissie: 

sponsorcommissie@mosa14.nl 

We overleggen met alle plezier hoe we uw sponsorwensen kunnen realiseren. Graag ontmoeten wij u spoedig langs onze velden, 

 in de kantine of tijdens een van de bijeenkomsten van onze club. 

Tot snel!

Met vriendelijke groet, de leden van de sponsorcommissie

 

Voorwaarden

1.   Alle sponsoraanvragen worden neergelegd bij de sponsorcom-

missie van Mosa‘14. Een aanvraag tot sponsoring wordt door-

geleid naar de sponsorcommissie, één van de commissieleden 

neemt contact op met de sponsor. 

2.   Alle afspraken betreffende sponsoring worden vastgelegd in een 

sponsorovereenkomst. De looptijd van de overeenkomst is  

afhankelijk van het sponsorpakket. 

3.    De sponsorcommissie stelt aan de hand van de informatie, die 

aangeleverd wordt door de contactpersoon, de sponsor- 

overeenkomst in tweevoud op en legt deze voor aan de voorzitter 

van de sponsorcommissie, ter ondertekening. 

4.    Termijn van sponsoring, daar waar gesproken wordt over één 

of een aantal jaren aangegane sponsorverplichtingen, wordt 

bedoeld een seizoensjaar. Dit is van 1 juli tot 30 juni van het 

lopende seizoen. Wanneer de overeenkomst wordt aangegaan, 

na 30 juni, maar vóór 1 december, dan telt dat seizoen als jaar 

mee in de termijn voor aangegane sponsorverplichtingen. De 

sponsorovereenkomsten worden bij niet tijdig opzeggen door 

de sponsor of Mosa’14, 3 maanden voor afloop overeenkomst, 

telkens stilzwijgend voor de in de overeenkomst afgesproken 

termijn verlengd.

5.   De sponsorcommissie beheert de overeenkomsten, ziet toe op 

de uitvoering van de reclame-uitingen en bewaakt de tegen- 

prestaties. Tevens evalueert de sponsorcommissie de sponsor-

overeenkomsten en acties, zodat zaken nog meer op elkaar  

worden afgestemd en waar nodig worden aangepast. 
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Contactgegevens Mosa ‘14
Sportpark De Rijsbos 

Pastoor Feletstraat 49

5394 AT Oijen

Tel.: 0412 - 492 655

Mail: sponsorcommissie@mosa14.nl

www.mosa14.nl 

IBAN: NL09 RABO 0129 4136 07


