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T.S.V. THEOLE 

Gedragscode sponsoring 

 

 

Doel van deze gedragscode is de omgang met de sponsoren door de leden van 
T.S.V. Theole te stroomlijnen. Tevens wil T.S.V. Theole er voor instaan dat de 
belangen van haar sponsoren worden geborgd. 

1. T.S.V. Theole kan niet functioneren zonder de bijdrage van sponsors. Alle 
sponsorbijdragen worden vastgelegd in een overeenkomst, waarbij de 
wederzijdse rechten en plichten tot in detail zijn opgenomen. Doel van deze 

gedragscode is dan ook, een zodanige samenwerking tussen trainers / 
coaches / elftalbegeleiders, leden van de selecties, overige Theole leden, 

bestuursleden en betreffende commissieleden te bevorderen, dat daardoor de 
Theole-kant van de sponsorovereenkomst optimaal is gegarandeerd. 
 

2. T.S.V. Theole kent sponsors, bordsponsors en kledingsponsors. Alle sponsors 
worden op gelijke wijze behandeld. Alle Theole leden worden geacht de door 

of vanwege T.S.V. Theole afgesloten sponsorcontracten te respecteren. 
 

3. Materialen, die door sponsors voor het uitoefenen van de voetbalsport in 

natura zijn verstrekt, worden gebruikt. Indien dit om technische redenen niet 
wenselijk blijkt en andere materialen worden verkozen, kan dit in individuele 

gevallen tot een maximum van 2 stuks per seizoen ten laste van het budget 
van de betreffende elftallen worden aangeschaft. De afwijkende merknaam 
mag niet prominent zichtbaar zijn en nooit worden gepromoot. Bij fotosessies 

e.d. worden slechts materialen van Theole sponsors geëtaleerd. De officiële 
wedstrijdkleding en trainingspakken worden alleen bij wedstrijden gebruikt. 

Bij trainingen voorziet de speelster/speler zelf hierin. (Dit geldt niet voor 
schoenen en door de Vereniging verstrekt trainingsmateriaal). Alle 
sponsorkleding dient aan het einde van het seizoen per team te worden 

ingenomen en in bewaring te worden gehouden door de verantwoordelijke 
commissie. 

 
4. Bij alle communicatiemogelijkheden en middelen dienen de belangen van de 

sponsors (dus zowel verbaal en schriftelijk als bij foto-, radio-, en tv 

opnamen) (mede) in acht te worden genomen. Het Theole Bestuur is 
verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van de Vereniging. Voor 

individuele reclameactiviteiten van leden, die op enigerlei wijze in relatie 
staan tot T.S.V. Theole en die buiten de normale communicatiekaders vallen, 
is vooraf toestemming nodig van het Bestuur. 

 
5. Niet door of vanwege het Theole Bestuur georganiseerde commerciële 

activiteiten op het Theole complex zijn in algemene zin niet toegestaan. 
Hiervan kan bij uitzondering in individuele gevallen worden afgeweken met 

toestemming van het Bestuur. 
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6. Zowel de Vereniging zelf als de sponsors hebben het recht de sponsorrelatie 

openbaar te maken, bijvoorbeeld met behulp van teamfoto's, Theole logo's 
etc. Promotionele activiteiten van Theole sponsors met behulp van 

individuele spelers en speelsters zijn eveneens mogelijk. Dit is echter 
afhankelijk van de akkoordverklaring van de speelster/speler. Commerciële 

promotionele activiteiten met behulp van Theole speelsters/spelers door 
derden behoeven toestemming van het Bestuur. 
 

7. Alle sponsoractiviteiten binnen T.S.V. Theole dienen te worden goedgekeurd 
door de sponsorcommissie. Deze goedkeuring dient vooraf te worden 

verkregen. 
 

8. Inkomsten verkregen uit andere activiteiten (zoals prijzen) komen ten goede 

aan de gehele Vereniging en dienen door de betreffende elftalbegeleider te 
worden ingeleverd bij de penningmeester. 

 
9. In alle gevallen waarin in deze gedragscode niet mocht zijn voorzien, beslist 

het Bestuur. 

Slotbepaling: 

Deze gedragscode maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement van  
T.S.V. Theole, wijziging van deze procedure kan alleen na goedkeuring van de 
Algemene Vergadering van de Vereniging. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Vereniging op 27 juni 2014 

 

Namens het Bestuur van de Vereniging. 

De voorzitter:       De secretaris: 

 

 

Mark Poulis        Suzanne Smits 

 


