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In dit document wordt het beleid, het doel, de positie, de rol, de uitvoering en de 

allocatie van de sponsorgelden vastgelegd. Dit document wordt iedere drie jaar of 

eerder als er aanleiding toe is geëvalueerd in de sponsorcommissie, eventuele 

wijzigingen worden aan het bestuur voorgelegd en daarna ter goedkeuring ingediend bij 

de Algemene Ledenvergadering van avv Swift. 

De vereniging kan zich verheugen op de aanwezigheid van een sponsorcommissie die 

extra gelden voor de vereniging werft. De sponsorcommissie behartigt de belangen van 

onze vereniging en haar sponsoren en adverteerders. De inkomsten uit sponsoring 

maken deel uit van de verenigingsbegroting. 

 

a. Doel 

o Het werven van sponsoren die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een 

bijdrage in geld en/of bartering en/of materialen beschikbaar te stellen aan de 

vereniging. 

o Het bevorderen van het clubgevoel bij sponsoren waardoor de betrokkenheid bij de 

vereniging toeneemt. 

 

b. Beleid 

o Sponsoren maken door middel van financiële middelen en/of bartering en/of 

materialen het mogelijk om in specifieke doelen van de vereniging te voorzien. 

o Voor het beschikbaar stellen van de sponsorgelden is een verenigingsbrede 

verdeelsleutel vastgesteld. 

o Alle disciplines kunnen een verzoek indienen bij het bestuur. 

o De beschikbare financiële middelen worden niet ingezet voor het betalen van 

personen. 

o Sponsoren kunnen desgewenst een specifiek doel aangeven waarvoor de 

ondersteuning bedoeld is. Dit mag niet conflicteren met het algemene sponsorbeleid 

of het algemene verenigingsbeleid. 

 

c. Profiel Sponsor avv Swift 

o Wij hechten een groot belang aan een langdurige relatie met onze sponsoren.Het 

gewenste profiel van een (potentiële) sponsor past dan ook bij (een van) de volgende 

kenmerken: 

- Relatie met een lid van de vereniging 

- Leverancier van de vereniging 

- Lokale onderneming in Amsterdam 

- Landelijke onderneming met vestiging  / connectie in Amsterdam 

 

d. Samenstelling 

De sponsorcommissie bestaat uit meerdere leden, bij voorkeur minimaal drie, van de 

vereniging die zich actief willen in zetten om de geformuleerde sponsordoelen te 

realiseren. De sponsorcommissie wordt voorgezeten door een voorzitter. 

De voorzitter van de sponsorcommissie heeft zitting in het algemene bestuur van de 

vereniging en legt (periodiek) verantwoording af aan het verenigingsbestuur. 
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Taken binnen de sponsorcommissie worden onderling vastgesteld. 

 

e. Taken en werkzaamheden 

o Het opstellen en implementeren van het sponsorbeleid 

o Het formuleren van doelstellingen passend binnen het sponsorbeleid 

 

Begroting sponsorcommissie 

o Het opstellen van een 3-jaarlijkse begroting, gebaseerd op de in portefeuille 

aanwezige sponsorovereenkomsten en de verwachte uitbreiding (of de te verwachte 

vermindering) over de komen (drie) jaren. 

o Het opstellen van een jaarlijkse begroting van het aanstaande seizoen. Deze 

begroting dient in december van het lopende seizoen opgesteld te worden en aan het 

dagelijks bestuur overhandigd te worden, teneinde hier met het opstellen  van de 

begroting rekening te kunnen houden. 

o Het verifiëren van de geaccordeerde begroting teneinde de toegekende middelen 

daadwerkelijk te kunnen uitkeren. 

Sponsorovereenkomsten 

o Het opstellen en laten ondertekenen van sponsorovereenkomsten door de 

tekenbevoegde sponsor en de voorzitter van de vereniging. Overeenkomsten worden 

opgesteld aan de hand van vaste modelcontracten. 

o Het monitoren van de looptijd van de sponsorovereenkomsten en bijtijds bij de 

sponsor het verzoek doen van het voortzetten van de samenwerking, c.q. 

contractverlenging. 

Algemene activiteiten 

o Het actief werven van sponsoren binnen het uitstralingsgebied van de vereniging.  

o Het onderhouden van contacten met de sponsoren. 

o Organiseren van activiteiten voor sponsoren en prospect sponsoren; dit kunnen 

bijvoorbeeld specifieke thema-avonden met gastsprekers, bijwonen van wedstrijden, 

businesscup-voetbaltoernooi, sponsoruitje of bedrijfsbezoeken zijn. 

o Het opstellen van een activiteitenagenda voor het aanstaande seizoen. 

o Ontvangen van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1ste elftal. 

o Samenstellen van aantrekkelijke sponsorpakketten. 

o Samenstellen van de presentatiegids (jaarlijks) 

 

f. Sponsormogelijkheden / pakketten 

De sponsorcommissie stelt op basis van diverse mogelijkheden aantrekkelijke 

sponsorpakketten samen. Deze pakketten zijn het uitgangspunt voor het werven van 

nieuwe sponsoren. 

 

De sponsorcommissie heeft de volgende middelen tot haar beschikking: 

o Tenue/shirt (wedstrijdtenues, trainingspakken); 

o Reclameborden; 

o Baniervlaggen; 

o Banners op de website; 

o Samenvattingen van wedstrijden; 

o Lichtkrant van het scorebord; 

o Wedstrijdballen; 
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o Advertenties, bijvoorbeeld in wedstrijdprogrammaboekje, presentatiegids; 

o Verenigingsactiviteit, bijvoorbeeld de bedrijfsnaam aan een toernooi; 

o Andere niet eerder genoemde mogelijkheid. 

In een aparte speciale uitgave zijn alle sponsormogelijkheden zijn opgenomen. Deze 

uitgave is de leidraad voor de opmaak van de sponsorcontracten. Deze informatie wordt 

ook via de website gedeeld. 

 

g. Verdeelsleutel financiële middelen 

Het is van groot belang dat het duidelijk is wat met de financiële middelen die door de 

sponsoren worden bijeengebracht wordt gedaan. Hiertoe is de volgende verenigingsbrede 

verdeelsleutel vastgesteld. 

o 10% van de jaarlijks bijeengebrachte middelen is beschikbaar voor de 

werkzaamheden van de commissie; 

Deze middelen dienen ingezet te worden voor sponsorwerving, sponsorbijeen-

komsten en onkosten die gemaakt worden ten behoeve van het tot uitvoering 

brengen van het sponsorbeleid. Investeringen ten behoeve van sponsoruitingen 

(bijvoorbeeld ophangsysteem reclameborden) vallen buiten dit budget. 

Hierop zal een controle plaatsvinden door de kascontrole van de vereniging en een 

verantwoording worden afgelegd door de voorzitter van de sponsorcommissie in 

het algemeen bestuur. 

 

o 45% van de jaarlijkse bijeengebrachte middelen wordt toegevoegd aan de algemene 

reserves van de vereniging. 

 

o 45% van de jaarlijkse bijeengebrachte middelen wordt beschikbaar gesteld aan de 

specifieke geledingen binnen de vereniging (met het daarbij afgesproken 

deel/percentage), zie onderstaand kader. 

 

Geledingen Deel% Effectief Voorbeeld 

   € 40K/jaar 

Zaterdag 1ste team (selectie) 20% 9% € 3.600,- 

Zaterdag 2de team (selectie) 10% 4,5% € 1.800,- 

Zondag 1ste team (selectie) 10% 4,5% € 1.800,- 

    

Lagere senioren (zaterdag) 10% 4,5% € 1.800,- 

Lagere senioren (zondag) 10% 4,5% € 1.800,- 

Senioren dames 2,5% 1,125% €    450,- 

    

Jeugd bovenbouw 10% 4,5% € 1.800,- 

Jeugd onderbouw 10% 4,5% € 1.800,- 

Jeugd specifiek meisjes 5% 2,25% €    900,- 

    

Vrijwilligersorganisatie 7,5% 3,00% € 1.350,- 

Goede doelenfonds 5% 2,25% €    900,- 

    

 100% 45% € 18.000,- 

 

Opmerkingen: 

1. Bij verhoging of verlaging van het jaarlijkse opbrengsten blijven de percentages 

(kolom 1 en 2) ongewijzigd en veranderen alleen de bedragen (kolom 3). 
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2. De bedragen uit de verdeelsleutel worden per geleding per seizoen als seperate 

budgetten geadministreerd in de financiële administratie van de vereniging 

  

3. Het is mogelijk dat een afdeling haar bijdrage alloceert voor drie jaren. Hiertoe dient 

in het eerste jaar een bestemming gekozen te worden. Indien dit niet wordt benut 

vervalt deze allocatie na drie jaren en wordt het bedrag opgenomen in de algemene 

reserves van de vereniging. 

 

4. Bij een verzoek dat een voorschot bevat (bijvoorbeeld als het verzochte bedrag hoger 

ligt dan het beschikbare jaarbedrag), dan bedraagt de allocatie voor de toekomstige 

jaren maximaal 75% van het jaarbedrag van het eerste jaar. 
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Bijlage A. 

Profielen voorzitter en commissieleden:  

 

Profiel voorzitter sponsorcommissie  

Doel van de functie 

o Leiding geven aan de sponsorcommissie 

o De sponsorcommissie vertegenwoordigen in het algemeen bestuur 

Functie-inhoud 

o Treedt op als voorzitter tijdens vergaderingen van de sponsorcommissie; 

o Vertegenwoordigt de sponsorcommissie tijdens bestuursvergaderingen; 

o Informeert bestuursleden tijdens bestuursvergaderingen over voortgang, 

ontwikkeling en initiatieven in het kader van het sponsorbeleid 

o Vertegenwoordigt de sponsorcommissie binnen de vereniging en naar buiten; 

o Verdeelt de werkzaamheden, taken binnen de sponsorcommissie; 

o Onderhoudt contact met sponsoren; 

o Initieert in samenspraak met de sponsorcommissie nieuwe ideeën voor het 

werven van nieuwe sponsoren; 

o Stemt activiteiten van de sponsorcommissie af binnen de vereniging; 

o Overlegt met dagelijks bestuur over de sponsorbijdragen aan het financiële beleid 

o Initieert en organiseert periodieke vergaderingen van de sponsorcommissie 

(minimaal 4x per seizoen); 

o Stelt sponsorovereenkomsten op en laat deze ondertekenen door de 

verenigingsvoorzitter; 

o Beheert de administratie en correspondentie van de sponsoren alsmede de 

overeenkomsten (in Sponsit); 

o Verzorgt periodiek informatie over de werkzaamheden en resultaten van de 

sponsorcommissie aan verenigingsleden en sponsoren 

Competenties 

De voorzitter van de sponsorcommissie heeft bij voorkeur de volgende competenties: 

o Initiatief nemen 

o Resultaatgericht werken 

o Ondernemerschap bezitten 

o Visie uitdragen 

o Diplomatieke vaardigheden 

o Loyaliteit 

o Integriteit 

o Uitstekend kunnen samenwerken 

Daarnaast dient de voorzitter te beschikken over: 

o Voldoende tijd 

o Overdag tijd hebben om bedrijven te benaderen 

o Feeling hebben met het bedrijfsleven 

o Netwerkvaardigheden 

o Besluitvaardigheid 

o Kennis over de vereniging (of deze eigen te maken) 

Verwachte tijdsbesteding per week: 1 à 2 dagdelen/week 
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Overige commissieleden 

o De overige commissieleden krijgen (ieder seizoen) een bepaalde taak (of taken) 

toegewezen, zodat ieder een bepaalde verantwoordelijk heeft binnen de 

commissie. Zij hebben ten minste affiniteit met de vereniging, met de in te vullen 

rol, en beschikken over tijd om de taken uit te voeren. 

De taken hebben een accent op bijvoorbeeld relatiebeheer, organisatorisch of 

ondersteund. Tot de taken van de sponsorcommissie behoren, onder andere: 

o Het werven van nieuwe sponsoren 

o Het onderhouden van contacten met sponsoren 

o Het organiseren van reguliere contactmomenten met sponsoren 

o Het uitnodigen van sponsoren en verzorgen van gastheerschap bij wedstrijden 

van het vlaggenschip (1ste zaterdagteam). 

o Het fotograferen van sponsor gerelateerde momenten 

o Het verzorgen van de administratie omtrent sponsoring 

o Het verzorgen van informatieve en redactionele stukken 

o Het verzorgen van wervingscampagnes 

o Het verzorgen van een jaarlijkse attentie t.b.v. sponsoren (kerst) 

o Het samenstellen van de prestatiegids 

 

 Verwachte tijdsbesteding per week: 2 à 3 uur/week 
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Bijlage B 

Presentatiegids: 

• Sinds het seizoen 2018-2019 wordt de presentatiegids vervaardigd (lay-out) door de 

sponsorcommissie. Het ligt in de bedoeling om dit zo voor de aankomende seizoen 

ook zo te houden. De taken hiervoor zijn o.a.: 

- Het maken van de begroting van de presentatiegids; 

- Inhoudsopgave (en grootte van de gids); 

- Indeling van de gids1; 

- Historische informatie opvragen t.b.v. artikelen in de gids; 

- Benaderen van teams/elftallen t.b.v. input van artikelen; 

- Het (laten) maken van foto’s door fotograaf/fotografe (commissielid); 

- Plaatsen van artikelen (eventueel aangevuld met foto’s); 

(hierbij rekening houdend met het privacy-beleid van de vereniging gebaseerd op 

de Privacy-wetgeving) 

- Plaatsen van advertenties van sponsoren (vanuit sponsorovereenkomsten); 

- Benaderen en plaatsen van losse advertenties/ adverteerders; 

- Uitgifte van de presentatiegids (leden, sponsoren, supporters, andere 

verenigingen). 

 

 
1 Zo veel mogelijk standaardiseren / blauwdruk / vaste elementen 
Op basis van evaluatie realisatie blauwdruk verbeteren / aanpassen. 


