
 
 

 

 
 

SPONSORGIDS 2021-2022 
 
 

Maatschappelijk Partnership 
  



  Sponsorgids 2021-2022  www.neerlandia31.nl 
  Maatschappelijk Partnership  Blz.: 2 

 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 2 

Voorwoord .............................................................................................................................................................. 3 

Maatschappelijk partnership .................................................................................................................................. 4 
Missie. ................................................................................................................................................................ 4 
Visie. ................................................................................................................................................................... 4 
Businessclub v.v. Neerlandia’31 ........................................................................................................................ 4 

Zakelijke sponsoring ................................................................................................................................................ 5 
Clubsponsor ........................................................................................................................................................ 5 
Teamsponsor: pakketten Top, Extra en Basis ..................................................................................................... 6 
Bordsponsor ........................................................................................................................................................ 6 
Evenementensponsor .......................................................................................................................................... 7 

Supportersclubs (particuliere sponsoring) .............................................................................................................. 8 
Club van 50 ......................................................................................................................................................... 8 
Vrienden van Neerlandia .................................................................................................................................... 8 

Overzicht van alle sponsorvormen .......................................................................................................................... 9 

Contactgegevens v.v. Neerlandia’31 ..................................................................................................................... 10 
Adressen ........................................................................................................................................................... 10 
Contactgegevens ............................................................................................................................................... 10 
Social Media ..................................................................................................................................................... 10 
Zakelijke gegevens ........................................................................................................................................... 10 
Organisatie v.v. Neerlandia’31 ......................................................................................................................... 10 

 
  



  Sponsorgids 2021-2022  www.neerlandia31.nl 
  Maatschappelijk Partnership  Blz.: 3 

Voorwoord 
Voetbalvereniging Neerlandia ’31 staat middenin de Dorstse gemeenschap. Ondanks het nog 
steeds groeiend aantal van inmiddels ruim vierhonderd leden en een florerende 
jeugdafdeling, is dit echter allesbehalve vanzelfsprekend. Het is namelijk aan verschillende 
factoren te danken dat Neerlandia ’31 een belangrijke rol als lokale ontmoetingsplek kan 
vervullen. Onze onmisbare sponsoren maken hier een groot del van uit. Misschien wil ook jij 
als sponsor een bijdrage leveren aan het behoud van deze sociale functie van onze 
vereniging? Lees verder hoe dit kan en wat de maatschappelijke waarde is van het sponsoren 
van onze club. 
 
Niet alleen biedt Neerlandia ‘31 de leden een platform om fanatiek hun geliefde voetbalsport 
te beoefenen, maar fungeert ook als sociaal bindmiddel. Niet uitsluitend voor spelers 
overigens. Ons moderne complex aan de Mispelstraat 4 voelt niet uitsluitend voor de actieve 
voetballers als een warme thuishaven, maar ook voor familie en vrienden. Voor Dorstenaren 
en niet-Dorstenaren. Voor leden en niet-leden. En heel belangrijk: jong tot oud(er) voelt zich 
er thuis. Iedereen is welkom bij Neerlandia’31, want verbondenheid is één van de 
kernwaarden die wij als club graag uitdragen. 
 
De jeugdafdeling van onze verenging is de laatste jaren explosief gegroeid, mede door het 
stijgende inwoneraantal van Dorst, en ook het seniorenvoetbal leeft enorm. Om alle leden te 
kunnen faciliteren in het uitoefenen van hun hobby, zijn een aantal factoren belangrijk. Ons 
volledig gemoderniseerde complex, met gloednieuwe kantine als pronkstuk, is 
toekomstbestendig en dankzij de tomeloze inzet van alle vrijwilligers kunnen daar wekelijks 
voetbaltrainingen en -wedstrijden worden georganiseerd. Daarnaast worden wij gesteund 
door een flinke groep trouwe sponsoren, die ons van de onmisbare (financiële) steun 
voorzien om binnen de vereniging de noodzakelijke voorzieningen te realiseren.  
 
Wij zij blij om voor onze sponsoren iets terug kunnen doen door hen exposure te bieden, in 
bijvoorbeeld de vorm van een reclamebord of een digitale uiting op ons complex. Daarnaast 
vinden wij netwerken binnen ons sponsorbestand belangrijk en organiseren daarom 
activiteiten in de Business Club voor de sponsoren. Daarnaast begroeten wij onze sponsoren 
gewoon graag op ons complex om een leuk potje voetbal te aanschouwen of gezellig bij te 
kletsen met andere bezoekers. Ook daarbij vormt onderlinge verbondenheid de essentie. 
 
Ben jij geïnteresseerd om in welke vorm dan ook een sponsorbijdrage aan Neerlandia ’31 te 
leveren? Wil jij geheel vrijblijvend meer weten hierover of je meteen aanmelden, neem dan 
contact op met de sponsorcommissie. Hopelijk sowieso snel tot ziens bij Neerlandia ’31. 
 
Namens het Bestuur en de Sponsorcommissie van 
v.v. Neerlandia’31, Dorst. 
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Maatschappelijk partnership 
 
Missie. 
De sponsorcommissie van v.v. Neerlandia’31 heeft de ambitie om met betrokken sponsoren 
een betekenisvol partnership aan te gaan, bij voorkeur voor een lange termijn. 
 
Visie. 
De sponsorcommissie biedt een pakket aan mogelijkheden, waaruit een sponsor kan kiezen 
om haar maatschappelijk partnership uit te drukken.  
Het biedt onze partners de mogelijkheid om aan te sluiten bij een sportvereniging, die binnen 
de Dorstse gemeenschap sinds 1931 een belangrijke maatschappelijke functie vervult. 
Voor de vereniging biedt dit kansen om -naast het voetballen- nevenactiviteiten te blijven 
organiseren voor jong en oud en die de continuïteit van de club waarborgen. 
 
Businessclub v.v. Neerlandia’31 
Vanaf seizoen 2020-2021 willen we onze zakelijke partners actiever betrekken bij de 
vereniging. Dit willen we vormgeven in de oprichting van de Businessclub v.v. Neerlandia’31.  
 
De sponsorcommissie biedt voor de leden van de businessclub een platform om te kunnen 
netwerken. Daarvoor worden activiteiten georganiseerd met een inhoudelijk en een 
informeel karakter.  
 
Voor het inhoudelijke deel zullen we nauwe contacten onderhouden met de leden van de 
businessclub, aangezien zij mede de inhoud van dit deel gaan bepalen. De sponsorcommissie 
zal dit faciliteren door alle voorbereidingen te treffen, zoals contacten te leggen en het 
programma en de uitnodigingen te verzorgen. Onze gedachten gaan hierbij uit naar: 

 Bedrijfsbezoeken; 
 Uitnodigingen van gastsprekers uit de sport-, marketing- en bedrijfswereld; 
 Ontwikkelingen binnen v.v. Neerlandia’31; 
 Voorstellen, verzoeken en ideeën van de leden van de businessclub. 

 
Voor het informele deel zorgen we uiteraard voor ontspanning en zal de inwendige mens 
goed verzorgd worden. Hierbij kunnen (zakelijke) contacten gelegd en onderhouden worden.  
 
Wij zijn ervan overtuigd, dat het samenbrengen van de leden van de businessclub een 
meerwaarde zal zijn voor onze partners en dat de vereniging op haar beurt de waardering 
voor onze sponsoren tot uitdrukking kan brengen. Toetreding tot onze businessclub is alleen 
mogelijk voor zakelijke sponsoren van v.v. Neerlandia’31. 
 
Op deze wijze willen wij invulling geven aan het maatschappelijk partnership. 
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Zakelijke sponsoring 
Voor onze zakelijke sponsoren onderscheiden wij vier vormen van sponsoring: 
 

 Clubsponsor (drie jaar) 
 Teamsponsor (drie jaar) 
 Bordsponsor (min. vijf jaar) 
 Evenementensponsor (variabel) 

 
Sponsorvormen waarbij een verbintenis voor meer dan één jaar wordt aangegaan, worden 
contractueel vastgelegd.  
De aanschaf van materialen wordt uitsluitend via onze vaste leveranciers gedaan, zodat de 
huisstijl bewaakt wordt. De reclameborden blijven eigendom van de sponsor. De vereniging 
zorgt voor het onderhoud van de gesponsorde materialen. 
 
Clubsponsor 
De clubsponsor verbindt zich binnen de vereniging aan een exclusief doel! Het 
clubsponsorschap wordt contractueel aangegaan voor een termijn van drie jaar, met een 
jaarlijkse sponsorbijdrage. Als clubsponsor wordt de bedrijfsnaam gekoppeld aan een 
specifiek doel binnen de vereniging. Dit doel kan zijn:  

 het zondag of zaterdag selectieteam;  
 het vrouwen-en meisjesvoetbal; 
 de jeugdafdeling; 
 het sportpark; 
 het hoofdveld;  
 of elk ander doel binnen de vereniging dat de sponsor aanspreekt. 

 
Iedere clubsponsor bieden wij:  

 Naamsvermelding met logo door sponsoruitingen gekoppeld aan het doel; 
 Sponsoruiting via een reclamebord met logo aan het hoofdveld; 
 Naamsvermelding op de website van v.v. Neerlandia’31 (met de mogelijkheid tot een 

link naar de eigen website); 
 Communicatie via onze social mediakanalen; 
 Naamsvermelding op het sponsorbord in de kantine in de categorie “Clubsponsor”; 
 Naamsvermelding met bedrijfslogo op de beeldschermen in de kantine; 
 Jaarlijks een ingelijste teamfoto (in het geval van kledingsponsoring); 
 Toetreding tot de businessclub en deelname aan netwerkbijeenkomsten; 
 Uitnodiging voor de jaarlijkse seizoen opening en de nieuwjaarsreceptie. 
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Teamsponsor: pakketten Top, Extra en Basis 
De teamsponsor verbindt zich binnen de vereniging aan één team. Het teamsponsorschap 
wordt contractueel aangegaan voor een termijn van drie jaar, met een jaarlijkse 
sponsorbijdrage. Afhankelijk van de hoogte van uw jaarlijkse sponsorbudget is keuze uit de 
volgende drie pakketten mogelijk: Top, Extra en Basis. 

 Een Pupillenteam kan binnen het Basis Pakket gesponsord worden, maar met een 
ruimer budget kunnen er ook accessoires toegevoegd worden (Extra Pakket); 

 Een Junioren- of Seniorenteam sponsoren is haalbaar met het Extra Pakket, maar ook 
hier kan gekozen worden voor het Top Pakket om extra accessoires toe te voegen; 

 
Naast het sponsoren van een kledingpakket is het ook mogelijk om dit uit te breiden met 
accessoires. De totale aanschafwaarde van het voetbaltenue (en accessoires) moet binnen 
het totale budget over 3 jaar vallen. Bij accessoires kunt u denken aan voetbaltassen, 
presentatie- of trainingspakken, poloshirts, inloopshirts, rugnummers op shirts en eventueel 
voetbalbroek, verzorgingsmaterialen en trainingsmaterialen. De sponsor is vrij om het totale 
sponsorbedrag in het eerste contractjaar volledig te voldoen. 
 
Voor teamsponsoring bieden wij:  

 Naamsvermelding met logo door sponsoruitingen op het tenue en accessoires; 
 Naamsvermelding op de website van v.v. Neerlandia’31 (met de mogelijkheid tot een 

link naar de eigen website); 
 Communicatie via onze social mediakanalen; 
 Naamsvermelding op het Sponsorbord in de kantine in de categorie “Teamsponsor 

Top, Extra of Basis”; 
 Naamsvermelding met logo op de beeldschermen in de kantine; 
 Jaarlijks wordt een ingelijste foto van het selectieteam aangeboden; 
 Toetreding tot de businessclub en deelname aan netwerkbijeenkomsten; 
 Uitnodiging voor de jaarlijkse seizoen opening en de nieuwjaarsreceptie. 

 

Bordsponsor 
Met deze vorm van sponsoring kiest de sponsor voor de traditionele reclame-uiting rond het 
hoofdveld op ons sportcomplex. Bordsponsoring wordt contractueel aangegaan voor een 
termijn van minimaal vijf jaar, met een jaarlijkse sponsorbijdrage. Na vijf jaar wordt deze 
stilzwijgend jaarlijks verlengd, tot wederopzegging.  
 
Bij bordsponsoring bieden wij:  

 Sponsoruiting via een reclamebord met logo aan het hoofdveld; 
 Naamsvermelding op de website van v.v. Neerlandia’31 (met de mogelijkheid tot een 

link naar de eigen website); 
 Communicatie via onze social mediakanalen; 
 Naamsvermelding op Sponsorbord in de kantine in de categorie “Bordsponsor”; 
 Naamsvermelding met logo op de beeldschermen in de kantine; 
 Toetreding tot de businessclub en deelname aan netwerkbijeenkomsten; 
 Uitnodiging voor de jaarlijkse seizoen opening en de nieuwjaarsreceptie. 
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Evenementensponsor 
Naast voetbalactiviteiten organiseren de verschillende commissies binnen v.v. Neerlandia’31 
tal van nevenactiviteiten:  

● Sinterklaasviering (jeugd t/m 8 jaar) 
● Talentenkamp (jeugd 8 t/m 12 jaar) 
● Voetbalkamp (jeugd 13 t/m 18 jaar) 
● Jeugdtoernooien (deelname door andere verenigingen uit de regio voor diverse 

leeftijdscategorieën) 
● Kerstbingo (voor alle leden van v.v. Neerlandia en inwoners van Dorst) 
● Oliebollentoernooi (nieuwjaar toernooi voor senioren) 
● Champagnetoernooi (nieuwjaar toernooi voor pupillen en junioren) 
● Bedrijventoernooi (miniveldtoernooi voor (potentiële) sponsoren) 
● Miniveldtoernooi voor vriendenteams (traditioneel op Hemelvaartsdag) 

 
Voor de bekostiging van deze activiteiten is sponsoring een voorwaarde om dit soort 
nevenactiviteiten te realiseren en de eigen bijdragen voor deelname zo laagdrempelig 
mogelijk te houden.  
Met de sponsoring van een evenement wordt (net als bij clubsponsoring) gekozen voor een 
exclusief doel, alleen is de termijn waarbij de tegenprestatie wordt geleverd korter. Als 
gekozen wordt voor het jaarlijks herhalen van het ondersteunen van het evenement, dan 
wordt de bedrijfsnaam gekoppeld aan het evenement. In dat geval worden de afspraken in 
onderling overleg contractueel vastgelegd. 
 
Bij evenementensponsoring zijn er verschillende mogelijkheden (ook combinaties): 

 Financiële bijdrage; 
 Betaling van aanschaf/huren van benodigde materialen; 
 Sponsoring in natura: goederen en/of diensten 

 
Bij evenementensponsoring bieden wij:  

 Communicatie via onze social mediakanalen; 
 Uitdragen van uw bedrijfsnaam via vlaggen, banners, spandoeken, reclameborden, 

etc. (door uzelf aan te dragen); 
 Uitdragen van uw bedrijfsnaam door de organiserende commissie bij alle 

communicatie met (potentiële) deelnemers aan het evenement; 
 Uitnodiging om aanwezig te zijn tijdens het evenement en, indien gewenst, bij de 

opening en/of sluiting hierbij de organisatie te assisteren; 
 Toetreding tot de businessclub en deelname aan netwerkbijeenkomsten; 
 Uitnodiging voor de jaarlijkse seizoen opening en de nieuwjaarsreceptie. 
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Supportersclubs (particuliere sponsoring) 
Wij bieden ook particulieren die de club een warm hart toedragen, de mogelijkheid om zich 
als supporter te binden aan v.v. Neerlandia’31.  
Hiervoor onderscheiden wij 2 vormen: 
 

 Club van 50 
 Vrienden van Neerlandia 

 
Voor beide vormen kunnen Supporters van Neerlandia zich aanmelden via een formulier, dat 
beschikbaar gesteld wordt via de website en in de kantine. Via het formulier geeft de 
supporter goedkeuring om de jaarlijkse bijdrage via automatische incasso te betalen. Dit 
wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. 
 
Club van 50 
Bij de Club van 50 bieden wij:  

 Naamsvermelding op de website van v.v. Neerlandia’31 (indien gewenst); 
 Uitnodiging voor de jaarlijkse seizoen opening en de nieuwjaarsreceptie 

 

Vrienden van Neerlandia 
Bij deze vorm van bordsponsoring bieden wij supporters de mogelijkheid om binnen 
vriendengroepen de vereniging financieel te ondersteunen.  
Deze vriendengroepen zijn onderverdeeld in vier groepen en hebben ieder een gezamenlijk 
sponsorbord langs het hoofdveld: 

 Vrienden van de Jeugd van Neerlandia’31 
 Vrienden van NAC 
 Vrienden van Ajax 
 Vrienden van Feyenoord 

 
Bij de Vrienden van Neerlandia bieden wij:  

 Naamsvermelding op de website van v.v. Neerlandia’31 (indien gewenst) 
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Overzicht van alle sponsorvormen 
Hier zijn de verschillende mogelijkheden schematisch verzameld: 
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Contactgegevens v.v. Neerlandia’31 
 
Adressen 
Bezoekadres Correspondentieadres 
Mispelstraat 4, 4849 BC  Dorst Tuinpad 7, 4849 CZ  Dorst 
 
Contactgegevens 
Telefoonnummer kantine  Email 
0161 – 411 374 Info@neerlandia31.nl 
 sponsorcommissie@neerlandia31.nl 
 
Social Media 
Website Facebook Instagram Twitter 
www.neerlandia31.nl v.v. Neerlandia’31 Neerlandia31 @Neerlandia31 

 
Zakelijke gegevens 
IBAN  KVK nummer 
NL 82 RABO 011 220 36 20 402 806 51 
 
Organisatie v.v. Neerlandia’31 
 
Hoofdbestuur: bestuur@neerlandia31.nl  
Vacant    Voorzitter 
Rory Deledda   Secretaris & vice-voorzitter 
Thijs de Bekker  Penningmeester 
Robbert van Og  Senioren & Technische zaken 
Harry Krooswijk  Junioren zaken 
Michel van Poppel  Materialen & Accommodatie zaken 
 
Sponsorcommissie: sponsorcommissie@neerlandia31.nl  
Theo de Bont 
Jorrit Klijs 
Niels de Vos 
Loek Weterings 
Rob Kuijstermans 
Bart Verhulst 
Bas de Bekker 
 


