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Voorwoord 
Sponsoring is voor onze vereniging van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd 

worden door sponsoring geven de vereniging onder andere de mogelijkheid om de benodigde 

materialen aan te schaffen, wedstrijdkleding te kopen, het juiste technisch kader neer te zetten, de 

accommodatie te onderhouden en een breed scala aan nevenactiviteiten te ontplooien. Uiteindelijk 

komt dit 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 is het sponsorplan van voetbalvereniging Schoten. Dit plan is geschreven om alle 

sponsormogelijkheden binnen de vereniging beter zichtbaar te maken voor sponsoren en om er voor 

te zorgen dat er voor leden van het bestuur en 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.  

 

Dit sponsorplan bevat onder andere korte omschrijvingen van de verschillende vormen van 

sponsoring. Daarnaast bevat het een overzicht van de verschillende sponsorvarianten en de 

bijbehorende voorwaarden.  

 

Veel van de huidige sponsoren 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. Het bestuur 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 vereniging het 

waard blijft om als sponsor te steunen. Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet in dit document 

staat vermeld, kunt u dit te allen tijde bespreekbaar maken bij het bestuurslid algemene zaken of de 

sponsorcommissie. Wij staan u graag te woord en zullen uw voorstel met uiterste zorg behandelen.  

 

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 VV Schoten te steunen. 
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Voetbalclub VV Schoten 

Introductie 
VV Schoten is al meer dan 110 jaar een begrip in Haarlem-Noord. VV Schoten is opgericht door een 

groep initiatiefnemers, werkzaam bij de inmiddels verdwenen Werf Conrad aan het Spaarne, op 4 

februari 1910. 

 

Het winnen van de NVB-beker (tegenwoordig de KNVB-beker) in 1921 is een absoluut hoogtepunt in 

de clubhistorie van VV Schoten. In deze competitie streden 72 teams om de hoogste eer. Een 

uitzonderlijk sterk team, wellicht het sterkste in de geschiedenis van VV Schoten, zorgde voor dit 

unieke resultaat door RFC Rotterdam te verslaan met 2-1.  

 

Hedendaags is onze club er op gericht dat ieder lid, jong of oud belangrijk is. Hier heeft onze 

voetbalclub jarenlang zijn bestaansrecht aan ontleend en VV Schoten zal ook in de toekomst deze 

doelstelling nastreven. 

 

Onze vereniging is er tevens op gericht de leden zo goed en plezierig mogelijk te laten voetballen in 

een optimale onderlinge verstandhouding waarbij recreatie en prestatie hand in hand gaan. De 

vereniging spant zich in om in het jeugdvoetbal te zorgen voor een goede opleiding en begeleiding 

van de spelers. VV Schoten mag zich dan ook een officiële partner van AZ Alkmaar noemen. Onze 

trainers krijgen exclusief toegang tot de AZ Online Voetbalschool om oefeningen en trainingsvormen 

toe te passen om de talentontwikkeling te bevorderen. Het streven is om een goede balans te vinden 

tussen recreatief en prestatief voetbal zowel bij de jeugd alsook bij de senioren. 

 

Naast wedstrijden worden er ook veel nevenactiviteiten georganiseerd. De vereniging is zeer actief 

om het ieder lid naar de zin te maken. 

 

Het bestuur streeft naar goede harmonie op en rond het veld en hebben gedragsregels aan de leden 

opgedragen, het bestuur en commissies die actief zijn bij de vereniging zullen nauwlettend in de gaten 

houden dat deze regels door ieder lid uitgevoerd en gerespecteerd worden. 
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Kengetallen 
Clubinformatie 

• Aantal leden: 350 

• Aantal senioren teams: 10 teams (1 Vrouwen, 1 Zaal, 1 Veteranen, 4 Zondag, 3 Zaterdag) 

• Aantal jeugd teams: 9 teams 

• Aantal vrijwilligers: ca. 60 

Internet/Sociale media 

• Unieke bezoekers op vvschoten.nl: ca. 1.000 per maand 

• Volgers op Facebook: ca. 700 

• Volgers op Instagram: ca. 440  

• Volgers op Twitter: ca. 300 

 

Logo en tenue  

  
 

Contactgegevens 
Bezoekadres (clubgebouw): 

Vergierdeweg 265A 

2026 BJ Haarlem 

Telefoon 023 - 5375732 

info@vvschoten.nl 

 

Correspondentie sponsorcommissie: 

activiteiten@vvschoten.nl 

algemenezaken@vvschoten.nl 
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Organisatie  
De organisatie van het bestuur van VV Schoten bestaat uit de volgende personen: 

 

Bestuur VV Schoten 

Charles Ket Voorzitter 

Menno van Rooijen Penningmeester 

Martin Lodewijks Kantine zaken 

Milko Pieters Technische Zaken 

Nigel Lie Kwie Algemene zaken 

Roy Klarenbeek Secretaris 

Raymond Vos Wedstrijdsecretaris 

Ronald van Amersfoort Financiële administratie 

 

De organisatie van de sponsorcommissie bestaat uit de volgende personen: 

 

Sponsorcommissie 

Raymond Ket Acquisitie/VZ 

Tom Jacob Acquisitie 

Barry Vredenberg Acquisitie 

Cas Blom Acquisitie 

Quincy Lagerweij Acquisitie 

Nigel Lie Kwie Acquisitie 

Michiel van der Plas Acquisitie 

Edwin Vink Facturering 

 

Nigel Lie Kwie (bestuurslid Algemene zaken) voorziet de communicatie tussen het bestuur en de 

sponsorcommissie. 
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Sponsoring bij VV Schoten 
De inkomsten die sponsoring voor VV Schoten genereert dienen als aanvulling op het totaal aan 

inkomsten. Met deze extra inkomsten kan het kwaliteitsniveau voor alle leden worden verbeterd. 

Teneinde het beleid en de uitvoering van de sponsoring structuur te geven heeft VV Schoten een 

sponsorcommissie ingesteld. Deze sponsorcommissie draagt zorg voor het sponsorplan en de 

uitvoering daarvan zoals het werven van sponsoren, het nakomen van gemaakte afspraken, 

administratie, onderhouden sponsorrelaties, etc..) Tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering 

presenteert de penningmeester een jaaroverzicht van de ingekomen sponsorgelden. 

 

Doel 
De sponsorcommissie heeft zich ten doel gesteld het genereren van gelden ten behoeve van de 

voetbalvereniging VV Schoten. Met de gelden die bijeengebracht worden kan de club de kwaliteit aan 

haar leden blijven bieden die zij nodig acht als het gaat om de sportbeoefening en alle 

randvoorwaarden die daarbij nodig zijn.  

 

Sponsoren dragen bij aan de club, niet alleen om hun eigen naamsbekendheid en maatschappelijke 

betrokkenheid te vergroten, maar vooral ook omdat ze de vereniging en haar leden een warm hart 

toedragen. 

 

Visie 
Vanuit het sponsorbeleid heeft de sponsorcommissie een werkwijze voor ogen die passend is bij de 

vereniging VV Schoten: 

• Sponsoring is vooral gunnen vanuit betrokkenheid. 

• We bieden op verschillende financiële niveaus mogelijkheden tot sponsoring. 

• We maken heldere afspraken over sponsoring en de tegenprestaties. Vastgelegd in een 

sponsorcontract. 

• 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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Sponsoropties bij VV Schoten 
Bij VV Schoten is het mogelijk om de club op verschillende manieren te sponsoren. Zo zijn er een tal 

van sponsoropties mogelijk. Denk hierbij aan het sponsoren van een team, een reclamebord langs het 

hoofdveld of bijvoorbeeld het sponsoren van de wedstrijdbal van het eerste elftal. 

 

Hoofdsponsor 
Thema  Onderdeel 

Shirtsponsor Bedrukking aan voorzijde shirt 1e elftal 
 

Bedrukking aan voorzijde shirt 2e elftal 

Banner Banner incl. opdruk van hoofdsponsor aan de kantine aan zijde van hoofdveld  

Reclamebord 2 reclameborden ten hoogte van de middellijn 

Wedstrijdbal 1x wedstrijdbal bij 1e elftal bij tegenstander naar keuze 

Website Prominente vermelding op website 

TV Prominente vermelding op sponsorTV in kantine (incl. ruimte voor adverteren) 

Vlaggen Ruimte voor 2 vlaggen langs het hoofdveld (indien zelf aangedragen) 

Programmaboekje Vermelding op programmaboekje tijdens 1e elftal 

Bijdrage (*excl. BTW) is in overleg met sponsorcommissie voor een minimale duur van 3 jaar 

Onze tegenprestaties aangaande hoofdsponsor:  

• Bovenstaande onderdelen zijn inbegrepen in het hoofsponsorschap 

• U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit hoofdstuk). 

• U ontvangt van het gesponsorde team een ingelijste teamfoto in voetbaltenue incl. vermelding 

van de merknaam met logo van de sponsor. 

Team- of shirtsponsor 
Thema  Keuze Bijdrage per jaar (*excl. BTW) Duur 

Team sponsor Senioren elftal €500,- 3 jaar  
 

Jeugd elftal €400,- 2 jaar 
 

Jeugd zevental €300,- 2 jaar 

 Achterkant op shirt overig elftal €250,- 3 jaar 

Shirtsponsor Achterkant op shirt 1e of 2e elftal €300,- 3 jaar 

 Achterkant op shirt overig elftal €250,- 3 jaar 

 Inloopkleding (per elftal) €350,- 3 jaar 

Tassen Selectie (1e en 2e elftal) In overleg  

 Overig elftal In overleg  

Maatwerk of combinatie van opties in overeenstemming met sponsorcommissie 

Shirtsponsoring: 

• De voorkant van het shirt is bestemd voor de teamsponsor.  

• Shirtsponsoring van de achterkant en de inloopkleding staan los van of teamsponsorschap. 

• Bijdrages zijn inclusief bedrukking. 

• Aangeschafte wedstrijdkleding blijft eigendom van de club. 

 

Onze tegenprestaties aangaande team- of shirtsponsor:  

• U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit hoofdstuk). 

• Uw merknaam wordt bedrukt op de voorkant van de shirts van het door u gesponsorde team. 

• U ontvangt van het gesponsorde team een ingelijste teamfoto in voetbaltenue incl. vermelding 

van de merknaam met logo van de sponsor. 

• Vermelding van de merknaam met logo op onze website en op TV-scherm in de kantine. 

• Additionele afspraken en duur in onderling overleg. 
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Reclameborden 
Thema  Onderdeel Afmetingen Bijdrage per jaar 

(*excl. BTW) 
Duur 

Reclamebord* Scoreboard Hoofdveld 250x65cm €250,- 3 jaar 
 

Langs hoofdveld 305x65cm €250,- 3 jaar 

  610x65cm €400,- 3 jaar 

  915x65cm €550,- 3 jaar 
 

Op dakrand van tribune 305x65cm €300,- 3 jaar 
  

610x65cm €500,- 3 jaar 
  

915x65cm €650,- 3 jaar 

 Maarten Stekelenburg Arena  245x60cm €75,- 1 jaar 

 Prominente locaties bijv. deuren 
kleedkamers, muur 
clubhuis etc. 

In overleg  
sponsorcommissie 

 

* De eventuele eenmalige aanmaakkosten a €150,- per reclamebord (305x65cm) zijn voor rekening 

van VV Schoten. Voor het ontwerpen van de reclame-uiting op het bord kunnen wij als 

sponsorcommissie u hierin ondersteunen. 

 

Onze tegenprestaties aangaande sponsor reclamebord:  

• U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit hoofdstuk).  

• Uw merknaam wordt bedrukt op het besproken reclamebord op de besproken plek. 

• Vermelding van de merknaam met logo op onze website en op TV-scherm in de kantine.  

• Additionele afspraken en duur in onderling overleg. 
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Overige opties 

 

Onze tegenprestaties aangaande sponsor wedstrijdbal: 

• Vermelding op onze website en tijdens aankondiging wedstrijden. 

• Vermelding in programmablaadje eerste elftal. 

• Mini-voetbal met hierop logo of bedrijfsnaam. Deze komt in kantine te hangen gedurende 

gehele seizoen. Na afloop van het seizoen ontvangt u deze als geschenk. 

 

Onze tegenprestaties aangaande sponsor Zuil Wedstrijdbal: 

• U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit 

hoofdstuk). 

• Uw logo/bedrijfsnaam staat het gehele seizoen op één zijde van de zuil 

waarop tijdens thuiswedstrijden van het eerste elftal de wedstrijdbal op wordt 

gepresenteerd.  

 

Onze tegenprestaties aangaande sponsor Vlag: 

• U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit 

hoofdstuk). 

• Uw vlag hangt het gehele seizoen op een vlaggenmast langs het veld. 

• De vlag dient door de sponsor zelf te worden aangeleverd.  

 

Onze tegenprestaties aangaande sponsor TV scherm: 

• U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit hoofdstuk). 

• Uw logo/bedrijfsnaam met contactinformatie staat het gehele seizoen op de website en het TV 

scherm in de kantine. 

• Mogelijkheid om reclame of oproep richting leden te doen via TV scherm in overleg met 

sponsorcommissie.  

 

Onze tegenprestaties aangaande sponsor Website: 

• U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit hoofdstuk). 

• Uw logo/bedrijfsnaam met contactinformatie staat het gehele seizoen op de website 

vvschoten.nl met link naar site en contactgegevens van sponsor. 

• Mogelijkheid om reclame of oproep richting leden te doen via de site of sociale media in 

overleg met sponsorcommissie.  

 

Onze tegenprestaties aangaande sponsor voor een toernooi: 

• Vermelding op onze website en aankondiging tijdens het toernooi. 

• Vermelding op tv-scherm. 
 

 

Thema  Onderdeel Keuze Bijdrage per jaar 
(*excl. BTW) 

Duur 

Wedstrijdbal Sponsor wedstrijdbal eerste 
elftal 

 
€75,- eenmalig 

Zuil wedstrijdbal Logo op zuil wedstrijdbal Zie voorbeeld €150,- 1 jaar 

Vlag Vlag langs het veld  €100,- 1 jaar 

TV scherm Logo op TV scherm in kantine 
met contactinformatie 

 €75,- 1 jaar 

Website Logo + link naar uw site  €50,- 1 jaar 

Toernooi Toernooisponsoring  €50,- eenmalig 
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Maatwerk  
Ondanks de uitgebreide optielijst aan sponsor mogelijkheden, kan het natuurlijk zo zijn dat u als 

potentiële sponsor van VV Schoten een ander idee of andere wensen heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het leveren van een dienst in plaats van een vergoeding. Graag bespreken wij uw wensen of 

mogelijkheden en verkennen we samen hoe we deze het best kunnen realiseren. Laat het ons weten 

en we nemen contact met u op.  

 

Sponsorovereenkomst  
In alle gevallen waarin u en VV Schoten tot een afspraak komen inzake sponsoring, wordt deze 

vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Op deze manier maken we voor beide 

samenwerkingspartners volstrekt duidelijk wat we hebben afgesproken. De sponsorcommissie stelt in 

tweevoud de sponsorovereenkomst op met hierin de gemaakte afspraken. De sponsorovereenkomst 

zal door u en door het bevoegd bestuurslid algemene zaken van VV Schoten ondertekend worden. Op 

de sponsorovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Alle artikelen die op basis van de sponsor afspraken worden aangeschaft, zijn en blijven eigendom 

van VV Schoten met uitzondering van het sponsormateriaal die zelf door de sponsor worden 

aangedragen. Dit wordt vastgelegd in de sponsorovereenkomst. 

 

Bestaande sponsoren 
VV Schoten heeft al circa veertig bestaande sponsoren. VV Schoten is hier natuurlijk hartstikke blij 

mee. Om wat terug te doen kunnen wij melden dat de bestaande sponsoren automatisch lid worden 

van de sponsorclub die vanaf het voetbalseizoen 2021-2022 zijn intrede doet. Eveneens zal de 

sponsorcommissie in gesprek gaan met bestaande sponsoren om te kijken naar mogelijkheden voor 

verdere voortzetting en om afspraken te maken voor tegenprestaties. 

 

Sponsorclub VV Schoten 
Met ingang van het voetbalseizoen 2021-2022 wordt binnen VV Schoten de “nieuwe” sponsorclub 

opgericht. Dit geeft recht op een aantal tegenprestaties en mogelijkheden voor de sponsor. 

 

Als lid van onze sponsorclub kunt u op het volgende rekenen:  

• Uitnodiging voor jaarlijkse sponsorbijeenkomsten / uitstapjes met interessante onderwerpen 

op zakelijk of sportief gebied, inclusief hapje en drankje.  

• U hebt de mogelijkheden voor sponsorpresentaties en/of het organiseren van acties onder de 

leden. 

• U krijgt de mogelijkheid om afspraken te maken omtrent het gebruik van onze kantine voor uw 

bedrijfsfeest/presentatie. 

 

Bronzen, Zilveren en Gouden Sponsor 
Indien de sponsor langdurig betrokken is bij VV Schoten willen we hier graag wat tegenover stellen. 

• Bronzen sponsor (5 jaar) – De sponsor krijgt een prominente vermelding in de kantine op het 

sponsor tv-scherm als bronzen sponsor. 

• Zilveren sponsor (10 jaar) – Reclamebord wordt elke 10 jaar vervangen door VV Schoten voor 

een nieuw exemplaar (in samenspraak met de sponsor) en krijgt een prominente vermelding 

in de kantine op het sponsor tv-scherm als zilveren sponsor. 

• Gouden sponsor (15 jaar) – De sponsor wordt door de sponsorcommissie in het zonnetje 

gezet en krijgt een prominente vermelding in de kantine op het sponsor tv-scherm als gouden 

sponsor. 

Bovenstaande geldt vanaf ingang van start seizoen 2022-2023. 
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Sponsor aandragen 

Sponsor aangedragen door lid 
Indien een spelend of niet-spelend lid een nieuwe sponsor aandraagt via de sponsorcommissie zal de 

speler een korting krijgen op zijn contributie van 50% voor het aankomende seizoen mits een 

langdurige sponsorverbinding (min. 3 jaar) wordt aangegaan. 

 

Sponsor aangedragen door bestaande sponsor 
Indien een huidige sponsor een nieuwe sponsor aandraagt zal de huidige sponsor een eenmalige 

korting krijgen van 100,- op het verschuldigde sponsorbedrag mits een langdurige sponsorverbinding 

(min. 3 jaar) wordt aangegaan. Draagt een bestaande sponsor meerdere sponsoren voor dan zal de 

eenmalige korting worden doorgeschoven naar het opvolgende jaar. 

  



 

 
 

Sponsorplan 
VV Schoten 
2022-2023 
www.vvschoten.nl 


