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Perspectief

Perspectief van Stompwijk ’92 en Sponsoren
“Samen één vereniging zijn, samen één Stompwijk ’92”

Dit willen wij als vereniging graag uitstralen naar onze gemeenschap maar ook naar onze 

sponsoren!

Omni vereniging Stompwijk ’92  is een bindende factor binnen de gemeenschap van 

Stompwijk. Veel bedrijven hebben personeel in dienst die bij Stompwijk ’92 hun sport 

beoefenen of hun vrijwilligerswerk verrichten of hebben klanten die lid zijn.

Stompwijk ’92 wil graag de samenwerking zoeken met de Stompwijkse bedrijven. 

Wij willen de verbinding versterken tussen het Stompwijkse bedrijfsleven en de vereniging 

maar willen ook bijdragen aan verbinding tussen het bedrijfsleven onderling.

Historie
De oorsprong van de vereniging ligt in het samengaan van de gymnastiekvereniging 

Gyversto, de voetbalvereniging Stompwijkse Boys en de handbalvereniging HVS in 1992. 

Een samenwerking waardoor wij destijds sportcomplex “De Meerhorst” gerealiseerd hebben. 

De pioniers van destijds hebben deze ontwikkeling tot stand gebracht. Nu, ruim 25 jaar later, 

zijn wij als omni-vereniging nog steeds in ontwikkeling. Wij zijn hard aan het werk om onze 

vereniging de komende jaren voort te laten bestaan.

Vernieuwing
Op dit moment zijn wij met de betrokken besturen bezig om het omni gevoel binnen onze 

vereniging te versterken. Nu heeft iedere afdeling nog een eigen bestuur. 

Deze besturen zullen binnenkort opgaan in één bestuur voor de gehele vereniging. 

Wij willen iedere afdeling gelijk behandelen met evenveel inbreng en rechten. Een éénduidig 

beleid, open en transparant. De samenwerking zoeken tussen de afdelingen en het 

vereenvoudigen van werkzaamheden in bijvoorbeeld de ledenadministratie. Stompwijk ’92 

heeft als richtlijn seizoen 2019-2020 genomen om dit te realiseren.

“Samen één vereniging, 

samen één Stompwijk ’92”
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Noodzaak en 
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Noodzaak van sponsoring
De vereniging is op dit moment sterk afhankelijk van de financiële bijdrage van onze 

sponsoren. De financiële bijdragen zijn onmisbaar voor het voortbestaan van onze vereniging 

maar ook onmisbaar in onze ontwikkeling. De financiële begrotingen van de sportafdelingen 

zijn erg negatief. De sponsorinkomsten en de kantine opbrengsten nivelleren dit weer 

enigszins. Hierdoor is er geen speling om leuke dingen te organiseren binnen de vereniging 

en of te professionaliseren dmv bv trainingscursussen. 

Met deze nieuwe start zoals een nieuw bestuur en nieuwe tenues willen we met Stompwijk 

92 een stap voorwaarts zetten. 

“Nieuwe toekomst visie, nieuwe bestuurstructuur en nieuw elan, zodat de 

vereniging nog jaren als spil in ons dorp kan blijven bestaan!”

Investeren in een nieuw tenue voor de hele vereniging
Wij werken aan een kledingplan waarbij de gehele vereniging een nieuw en eenzelfde tenue 

aangeboden krijgt. Hierdoor zullen de afdelingen voetbal en handbal hetzelfde tenue dragen 

en de gehele vereniging een uniformiteit krijgt. Uniformiteit draagt bij aan de gewenste 

eensgezinde uitstraling. Iedereen dezelfde mogelijkheden, normen en waarden binnen de 

vereniging.  

Daarbij is het onze wens om vier sponsoren op het nieuwe tenue zichtbaar te maken. 

Één sponsor op de borst, één sponsor op de rug en op elke mouw ook één sponsor. 

Op deze wijze stralen wij ook de saamhorigheid uit met onze sponsoren. De samenwerking 

met de vereniging en sponsoren is dan ook zichtbaar. Tevens stellen wij als Stompwijk ’92 

ons als doel om iedere sponsor gelijk te behandelen. Iedere sponsor heeft gelijke rechten op 

het kenbaar maken van hun steun aan de vereniging. Dit kan via diverse kanalen met als 

opties: zichtbaar op het nieuwe tenue, ander soort kledij, advertenties, sponsorborden, 

reclame op de club tv, de sponsor van de week en sponsoring van de wedstrijdbal. 

Stompwijk ’92 heeft als doel om met ingang van het seizoen 2019-2020 dit nieuwe shirt 

beschikbaar te hebben.

“Nieuwe toekomst visie, nieuwe 

bestuursstructuur en nieuw elan”
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Wat is het bereik van de sponsoring
Stompwijk ’92 is op sportief vlak actief in de hele regio. Stompwijk ’92 ontvangt ook clubs uit 

de gehele regio. Per seizoen zijn dit ongeveer 20.000 mensen. In de regio is Stompwijk ’92 

actief in de grote steden als Den Haag, Leiden, Zoetermeer maar ook in de daar omliggende 

dorpen.  In de media staat er wekelijks een stuk met foto’s in het regioblad “het Krantje” 

welke wordt uitgegeven in de gemeente Leidschendam - Voorburg. Sinds dit jaar worden de 

wedstrijden van de afdeling voetbal live uitgezonden via Sportsignaal. In de regio Leiden en 

Bollenstreek wordt Stompwijk ’92 gevolgd door het medium LeidenAmateurVoetbal.  

Op socialmedia is Stompwijk ’92 actief op Facebook met ongeveer 500 volgers en op Twitter 

is zij ook actief. Op de website van Stompwijk ’92  krijgen de advertentie sponsoren een 

speciale “Doorclick” banner. In de kantine van Stompwijk ’92 is er Club TV waar de 

bezoekers van onze kantine geïnformeerd worden en waarop de sponsoren vermeld worden.

Moeten we aangeven dat we dit als doel stellen of aangeven dat we dit doen.

Besteding van sponsorgeld
Wij hebben aan trainers, coaches, vrijwilligers en leden van de club gevraagd waar zij graag 

ontwikkeling zouden willen zien. Het antwoord wat wij hierop kregen was onder andere 

professionalisering binnen de vereniging. Een verbeterde samenwerking tussen jeugdteams 

en selectieteams. De trainers hebben de behoefte aangegeven om scholing en workshops te 

volgen om het niveau van de jeugd te bevorderen. Hier zouden wij als Stompwijk ’92 graag 

budget voor vrij willen maken. Zo hopen wij in de toekomst de sporten met plezier en op een 

hoger niveau uit te voeren.

Tevens worden diverse evenementen die plaatsvinden binnen onze vereniging  door middel 

van sponsorgelden georganiseerd. Er moet meer beleving binnen de club komen waardoor 

de “gezellige sportbeleving voor het hele gezin” centraal staat.

“Gezellige sportbeleving 

voor het hele gezin”
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Ooievaarspas
In het belang van gezinnen die rond moeten komen van een minimumloon of uitkering heeft 

Stompwijk ’92 zich aangemeld als aanbieder van de Ooievaarspas. Door dit te doen hebben 

kinderen uit een gezin met een minder budget toch de mogelijkheid om een sport te 

beoefenen en volwaardig deel uit te maken van onze samenleving. Op deze manier krijgen 

deze kinderen de mogelijkheid om net als hun vriendjes en vriendinnetjes een sport te 

beoefenen.

Afsluiting

“Samen één vereniging, samen één Stompwijk ’92” 
Dit willen wij bereiken met behulp van onze vrijwilligers, leden en sponsoren. Samenwerking 

is de rode draad door ons verhaal. Zonder samenwerking zou deze vereniging niet bestaan. 

Stompwijk ’92 wil graag de bindende factor in onze gemeenschap zijn en blijven. De 

verbinding zoeken wij niet alleen binnen onze vereniging maar juist ook binnen onze 

gemeenschap. Wij hopen op deze wijze namens Stompwijk ’92 ook een bijdrage te leveren 

aan de bedrijven binnen onze gemeenschap die ons een warm hart toe dragen.

“Samen één vereniging, 

samen één Stompwijk ’92”



Stompwijkse Boys, Gyversto en HVS voegen zich 
samen tot een Omnivereniging.

De Omnivereniging nestelt zich op 

‘De Meerhorst’.

Historie
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‘Omni-gevoel’ beginnen de vereniging 
versterken

Vernieuwing

Een bestuur voor de gehele vereniging

Vernieuwing



Noodzaak 
van 
sponsoring

De vereniging is 
sterk afhankelijk 

van haar sponsoren

Weinig financiële 
speling voor 

professionalisering

Negatieve 
begroting 

sportafdelingen

Weinig middelen 
om ‘leuke’ 

activiteiten te 
organiseren voor 

jong en oud



Besteding 
sponsorgeld

Profesionalisering

Scholing en workshops

Activiteiten binnen de vereniging
“Een gezellige sportbeleving voor het hele gezin”



Kledingplan

Eenzelfde tenue voor de gehele 
vereniging!

Uniformiteit en saamhorigheid

Vier sponsoren op het wedstrijdshirt

Sponsorlogo’s ter illustratie



Bereik van de 
sponsoring

13 Teams

31 Teams
1496 Wedstrijden per seizoen

30.000 Bezoekers 
per seizoen



Bereik van de 
sponsoring

500 Volgers & Likes

420 Volgers

3300 Volgers & 3100 Likes

6500 pageviews per maand



Wat bieden we u 
als sponsor

Publicatie op de website en op Facebook

Publicatie in de Dorpsketting en Nieuwsbrief

Publicatie op de ClubTv

Bal met handtekeningen 

VIP-behandeling bij een thuiswedstrijd

Uitnodiging sponsoravond

Sponsor in de Sportlight



Sponsorkosten
Wedstrijdtenue

Sponsorkosten op 
tenue

Aantal Prijs per 
stuk

Totaal Per jaar 
(op basis van 

een 3-jarig 
contract)

Verkoop Tenue 655 €75,00 €49.125,00 €16.375,00

Sponsor borst 50% €37,50 €24.562,50 €8.187,50

Sponsor rug 25% €18,75 €12.281,25 €4.093,75

Sponsor mouw 12,5% €9,38 €6.140,63 €2.046,88

Sponsor mouw 12,5% €9,38 €6.140,63 €2.046,88



Sponsorkosten
Warmloopshirts

Sponsorkosten op 
shirts

Aantal Prijs per 
stuk

Totaal Per jaar 
(op basis van 

een 3-jarig 
contract)

Verkoop Shirts 80 €50,00 €4.000 €1333,34

Sponsor borst 50% €25 €2.000 €666,67

Sponsor rug 25% €12,50 €1.000 €333,34

Sponsor mouw 12,5% €6,25 €500 €166,67

Sponsor mouw 12,5% €6,25 €500 €166,67



Sponsorkosten
Representatieve kleding 
kantinepersoneel
Polo’s

Sponsorkosten op 
Polo’s

Aantal Prijs per 
stuk

Totaal Per jaar 
(op basis van 

een 3-jarig 
contract)

Verkoop Polo’s 20 €100 €2.000 €666,67

Sponsor borst 50% €50 €1.000 €333,33

Sponsor rug 25% €25 €500 €166,67

Sponsor mouw 12,5% €12,50 €250 €83,34

Sponsor mouw 12,5% €12,50 €250 €83,34



Sponsorkosten
Representatieve kleding 
selectie’s

Polo’s

Sponsorkosten op 
Polo’s

Aantal Prijs per 
stuk

Totaal Per jaar 
(op basis van 

een 3-jarig 
contract)

Verkoop Polo’s 80 €75 €6.000 €2.000

Sponsor borst 50% €37,50 €3.000 €1.000

Sponsor rug 25% €18,75 €1500 €500

Sponsor mouw 12,5% €9,38 €750 €250

Sponsor mouw 12,5% €9,38 €750 €250



Sponsorkosten
Representatieve kleding 
selectie’s

Trainingspakken

Sponsorkosten op 
Trainingspakken

Aantal Prijs per 
stuk

Totaal Per jaar 
(op basis van 

een 3-jarig 
contract)

Verkoop Shirts 80 €100 €8.000 €2.667

Sponsor borst 50% €50 €4.000 €1.333

Sponsor rug 25% €25 €2000 €666

Sponsor mouw 12,5% €12,50 €1000 €333

Sponsor mouw 12,5% €12,50 €1000 €333



Sponsorkosten
Representatieve kleding 
selectie’s

Tassen

Sponsorkosten op 
Tassen

Aantal Prijs per 
stuk

Totaal Per jaar 
(op basis van 

een 3-jarig 
contract)

Verkoop Tassen 80 €75 €6.000 €2.000

Sponsor Zijkant 1 25% €18,75 €1.500 €500

Sponsor Zijkant 2 25% €18,75 €1.500 €500

Sponsor Zijkant  3 25% €18,75 €1.500 €500

Sponsor Zijkant  4 25% €18,75 €1.500 €500



Sponsorkosten
Shirts 
Weekendkamp 
Survivalkamp
ZZ

Sponsorkosten op 
shirts

Aantal Prijs per 
stuk

Totaal Per jaar 
(op basis van 

een 3-jarig 
contract)

Verkoop Shirts 15 €50 €750 €250

Sponsor borst 50% €25 €375 €125

Sponsor rug 25% €12,50 €187,50 €62,50

Sponsor mouw 12,5% €6,25 €93,75 €31,25

Sponsor mouw 12,5% €6,25 €93,75 €31,25



Sponsorkosten
Ballen

Onderdeel Prijs Contractduur

Wedstrijdbal Derby Star eredivisie - Wedstrijdbal €95 1 jaar

Wedstrijdbal Derby Star  brilljant  - Wedstrijdbal €85 1 jaar

Trainingsbal Derby Star classic 360gr - Trainingsbal € 30 1 jaar

Futsal Go Pro - Zaalvoetbal € 40 1 jaar

Derbystar Solaris TT - Jeugd BCD € 30 1 jaar

Derbystar Solaris TTS light - Jeugd  EF €25 1 jaar

Solera Handball - Handbal wedstrijd €30 1 jaar

Mundo handbal - Training €25 1 jaar



Sponsorkosten
Evenementen jeugd

Evenementen Prijs Contractduur

Discozwemmen (uitgaande van 100 deelnemers) €400 1 jaar

Sinterklaasfilm (uitgaande van 100 deelnemers) €300 1 jaar

Kinderbowlen (uitgaande van 100 deelnemers) €300 1 jaar

Fifa toernooi €500 1 jaar

Dance toernooi €500 1 jaar

Springkussen per thuiswedstrijd (Via TimTom Events) €50 1 jaar



Sponsorkosten
Algemeen

Algemene sponsorobjecten Prijs Contractduur

Trainingscursussen jeugd (lager niveau) €250 Eenmalig

Trainingscursussen jeugd (hoger niveau) €1.500 Eenmalig

Voetbal-/ handbalclinic €1.000 Eenmalig

Bezoek topclub voetbal + handbal €1.000 Eenmalig

Trainingshesjes €25 3 jaar

Reclameborden Hoofd entree €500 pj * 3 jaar

Reclameborden hoofdveld, handbalveld, sporthal €140 pj * 3 jaar

*(Eenmalig aanschafkosten á €350,- 1e jaar direct 
gefactureerd door bordenleverancier)



Sponsorkosten
overige

Overige 
sponsormogelijkheden

Prijs per stuk Contractduur

Crowdfunding bord; Shirts mede mogelijk gemaakt 
door: Logo Sponsor

€75 jaarlijks

Vlag met sponsorlogos (10 per vlag) €75 jaarlijks

Sponsoravond / Netwerkborrel €250 Jaarlijks

Reclame op Dug-outs €350 pj 3 jaar

Beamer vergaderzaal €500 Eenmalig

Opslaghok Handbal veld buiten NTB Eenmalig

Administratie begeleiding/ overname NTB Jaarlijks

Aanpassing ballenhok (Evt. door bouwbedrijf) NTB Eenmalig

Scorebordhandbal buitenveld – Frame –
Aansluiting

NTB Eenmalig


