
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notitie Sponsoringbeleid VDZ – v14022023                                                                                           Pagina 1 van 9 

 

                                            Volharding Doet Zegevieren 

Voetbal met meer plezier 

Notitie Sponsoringbeleid VDZ 

Inleiding 
Het sponsoringbeleid van VDZ is opgesteld in lijn met het speerpuntenplan, lopende ontwikkelingen 
en in het verleden gemaakte afspraken met de Commissie VDZ Hogerop. Het sponsoringbeleid 
wordt verwerkt in de komende update van het speerpuntenplan. Het sponsoringbeleid heeft nauwe 
raakvlakken met het communicatiebeleid. 
 
In dit sponsoringbeleid is rekening gehouden met: 
1. De basis van VDZ zoals beschreven in het speerpuntenplan: 

a. Notitie VDZ als vitale wijkgerichte club. 
b. Notitie VDZ als buiten(voetbal)sportpartner van de wijk. 

2. De sponsoring-uitdagingen zoals beschreven in het speerpuntenplan. 
3. De functie van Bestuurslid Communicatie & Sponsoring. 
4. Het 100-jaar jubileum in 2026. 
 
De ‘stip op de horizon’ ligt in: 

 2026 = Jubileumjaar. 

 2030 = Nieuwbouw clubhuis? 
 

Inhoudsopgave 
1. Positionering VDZ. 
2. Hoofddoel sponsoringbeleid VDZ. 
3. De rol van VDZ Hogerop. 
4. Sponsoringstrategie: Sponsors & Partners. 
5. Sponsoring-acties in 2023. 
6. Sponsoring-organisatie. 
7. Sponsoring-begroting. 
 
BELANGRIJK:  

 Voor communicatie is de Notitie Communicatiebeleid VDZ opgesteld. 

 Voor het 100-jubileumjaar wordt een ‘Commissie VDZ 100-jaar’ ingesteld. Voor onderlinge 
afstemming en het bewaken van de voortgang. Met vertegenwoordigers van:  

o Bestuur (voorzitter commissie). 
o Reüniecommissie (reünisten). 
o VDZ Hogerop (sponsors en partners). 
o Club van 100 & Fondsenwerving (fondsenwerving). 
o Clubblad (jubileumboek en historisch VDZ archief). 
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1. Positionering VDZ 

Kort samengevat positioneert VDZ zich als ‘maatschappelijk gedreven voetbalvereniging’. 
 
Met focus op: 

 Voetbal met meer plezier – ons motto (pay-off) – (veel plezier, samen, jong en oud). 

 Brede (familie)vereniging waar iedereen mee doet (vrijwilligers, divers, inclusief).  

 Sportieve ambities: senioren en jeugd (prestaties, ontwikkeling). 

 Breed opleiden van jeugdspelers: VDZ Voetbal Academie (jeugd heeft/is de toekomst).  

 Samenwerking met sponsors en partners (maatschappelijk betrokken, samen, resultaat). 

 Sterke verbinding met de wijk/buurt: open club, buiten(voetbal)sportpartner van de wijk. 

 Toekomstgericht, duurzaam en innovatief: nieuwbouw, energieneutraal. 
 
Het voordeel is drieledig (‘triple win’): 
1. Leden en wijkbewoners)  kunnen bij VDZ met veel plezier voetballen, sporten en bewegen. Zich 

persoonlijk ontwikkelen en vriendschappen sluiten voor het leven. Ieder op zijn eigen niveau. 
Sportief en recreatief. Van jong tot oud. VDZ is een ambitieuze en sportieve 
familie(voetbal)vereniging waar iedereen meetelt en meedoet.  

2. Bedrijven kunnen door hun steun aan VDZ van betekenis zijn voor de maatschappij. Goed doen 
en relevant zijn voor onze jeugd. Voor de eigen stad, buurt, werknemers en klanten. 
Maatschappelijke sponsoring is zakelijk gezien ook slim. Het draagt bij aan meer 
naamsbekendheid, een beter imago – bij bestaande en potentiele klanten en medewerkers – en 
een groter zakelijk netwerk. Sociale ondernemers hebben bij consumenten en klanten een dikke 
streep voor.  

3. De samenleving heeft er baat bij. Wij allemaal. Want 1 euro investering in maatschappelijke 
(sponsoring van) sportverenigingen als VDZ levert de samenleving 2,7 euro op aan 
maatschappelijke meerwaarde1. Het levert sterkere lokale gemeenschappen op met meer 
sociale verbinding, minder criminaliteit en meer welzijn en gezondheidswinst.   

 
Maatschappelijke meerwaarde (‘triple win’) in cijfers: 
1. VDZ zet vol in op ‘voetbal met meer plezier’. Met resultaat. 92 procent van de leden voelt zich 

thuis bij VDZ en 79 procent is er trots op om bij VDZ te horen2. Meer dan 70 procent van onze 
selectiespelers (bij mannen en vrouwen) is door VDZ opgeleid. We betalen spelers niet, we leiden 
ze op. 1500 leden doen ook vrijwilligerswerk, ze zijn allemaal vrijwilliger.  

2. 75 procent van de consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven een maatschappelijke rol 
vervullen door bij te dragen aan de maatschappij, milieu en welzijn van mensen3. Meer dan de 
helft van de consumenten let bij de aanschaf van producten of diensten op deze maatschappelijke 
rol4. Uit een meta-analyse van 344 studies5 blijkt dat bedrijven die investeren in maatschappelijk 
betrokken ondernemen meer winst maken, een betere reputatie hebben en innovatiever en 
veerkrachtiger zijn. Medewerkers zijn loyaler, gemotiveerder en productiever. Klanten zijn loyaler 
en vaker bereid om iets extra’s te betalen. Samenwerkingspartners en investeerders willen eerder 
tijd, geld en energie in het bedrijf te steken.  

                                                           
1
 Onderzoek SROI van sport en bewegen, Mullier Sportinstituut, 2022. 

2
 Bron: Ledenonderzoek VDZ in 2022.  

3
 Veel gebruikte termen en afkortingen zijn: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Corporate Sociale 

Responsability (CSR), Environmental, Social and Governance (ESG) en Sustainable Development Goals (SDG). 
4
 Onderzoek Monitor Merk & Maatschappij 2020, MarketRespons, 2020. 

5
 Onderzoek How firms create value through corporate social performance, Amsterdam Business School, 2018. 
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3. De Verenigde Naties (VN) hebben 17 ontwikkelingsdoelen vastgesteld voor een betere wereld. 
De zogeheten ‘Sustainable Development Goals’ (SDG). Steeds meer overheden, bedrijven en 
instellingen gebruiken deze doelen als leidraad voor hun beleid en handelen. Volgens onderzoek 
van de VN dragen investeringen in ‘sport en bewegen’ bij aan de ‘Sustainable Development 
Goals’ voor goede gezondheid en welzijn6, onderwijs, ongelijkheid verminderen en duurzame 
steden en gemeenschappen. De gezondheidswinst kan groot zijn. Als 10 procent van de mensen 
die volgens de landelijke norm onvoldoende sporten en bewegen, dit wel gaan doen, kan dit voor 
Nederland een jaarlijkse waarde opleveren van circa € 1,28 miljard7.  

 
9+ vereniging 
Onze ambitie? VDZ is een vereniging die de zaakjes goed voor elkaar heeft. Met leden, vrijwilligers 
en sponsors die  super tevreden zijn en optreden als ambassadeur van VDZ. Kortom, VDZ is een 9+ 
vereniging. Uit het ledenonderzoek komt naar voren dat leden de sfeer bij VDZ gemiddeld een 7,9 
geven. Er is dus ruimte voor verbetering. 
 

2. Hoofddoel sponsoringbeleid VDZ 
Het hoofddoel van VDZ met ‘sponsoring’ – in de meest brede zin van het woord – is het verwerven 
van extra financiële middelen voor de vereniging.  

VDZ wil met sponsoring extra financiële middelen genereren voor de volgende doeleinden: 
1. Verenigingsbeleid en -begroting (zie speerpuntenplan). 
2. Extra faciliteiten voor selectieteams (oorspronkelijk doel ‘VDZ Hogerop’). 
3. 100-jaar jubileum in 2026.  
 
En voor realisatie van ambitieuze plannen voor: 
4. Nieuwbouw clubhuis. 
5. VDZ Voetbal Academie. 
6. VDZ als buiten(voetbal)sportpartner van de wijk. 
 
VDZ heeft te maken met verschillende ontwikkelingen en trends zoals: 

 Plannen voor nieuwbouw clubhuis, VDZ Voetbal Academie en VDZ als 
buiten(voetbal)sportpartner van de wijk. 

 VDZ is een grote amateurvoetbalvereniging met een groot aantal jeugdleden, meiden, 
vrijwilligers en sponsors, afkomstig uit alle wijken van Arnhem-Noord.   

 Economisch lastige tijden voor bedrijven en gezinnen door inflatie en hoge energiekosten. Men 
heeft de komende jaren in algemene zin minder te besteden en kijkt kritisch naar uitgaven. 

 Toenemende aandacht van overheden, gemeenten en semipublieke instellingen voor ‘open’ 
verenigingen als centrale spil in onze ‘participatiemaatschappij’ in wijk/buurt.  

 Toenemende aandacht van consumenten8, bedrijven en instellingen voor duurzaamheid 
(energietransitie) en ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’9.  

                                                           
6
 Ministerie van VWS (website www.allesoversport.nl).  

7
 Onderzoek De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen, Ecorys, 2021. 

8
 Consumenten eisen in toenemende mate van bedrijven dat ze verantwoord ondernemen. MVO is voor bedrijven niet 

langer een nice to have maar een must. De druk op bedrijven om verantwoorde te ondernemen komt niet alleen van 
buitenstaanders (consumenten, politiek en media) maar in toenemende mate vanuit de medewerkers zelf. Wie wil er nou 
voor een fout bedrijf werken? [onderzoek van GoodUp naar MVO-beleid en medewerkersbetrokkenheid in 2015.] 
9
 Wat vinden ondernemers belangrijk? Volgens onderzoek van Nederland in Bedrijf in 2017 is dit de top drie: (1) 

bedrijfswinst (82%, (2) sociale betrokkenheid (80%) en (3) duurzaamheid (75%). Steeds meer bedrijven gebruiken de  
Sustainable Development Goals (SDG) van de VN als leidraad om bij te dragen aan een betere wereld in 2030. 

http://www.allesoversport.nl/
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 Verschuiving van transactionele sponsoring (ruilhandel) naar relationele maatschappelijke 
sponsoring (win-win-win: vereniging, bedrijf én samenleving).  

 

3. Rol van VDZ Hogerop 
De Commissie VDZ Hogerop houdt zich VDZ-breed bezig met de uitvoering van het 
sponsoringbeleid. Gericht op het ontwikkelen van sponsoractiviteiten en aantrekken en behouden 
van sponsors en sponsorgelden. Zie ook de Commissiebeschrijving VDZ Hogerop. Enkele 
kernpunten daaruit: 

Doel van de commissie (in het kort) 
De Sponsorcommissie VDZ-Hogerop valt onder het Bestuurslid Communicatie & Sponsoring (BCS) 
en heeft als doel de sponsoring van VDZ te organiseren en te vergroten. De Sponsorcommissie zet 
zich in om bedrijven als sponsor voor onze club te werven en te behouden. Hierbij staat centraal dat 
wij als vereniging echt iets voor een sponsor terug willen doen. Te denken valt hierbij aan afname 
van producten, het bijdragen aan de naamsbekendheid van de sponsor of het leggen van contacten 
met andere bedrijven. Op deze manier ontstaat een win-win situatie, waarvan zowel VDZ als de 
sponsor profiteren. 

Verantwoordelijkheden (wat is het resultaat?) 

 De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven en behouden van sponsors voor VDZ 
– en tijdig factureren en incasseren van alle sponsorgelden – waardoor de jaarlijkse 
sponsorbegroting wordt gehaald. Alle sponsorinkomsten worden rechtstreeks opgenomen in de 
totale VDZ-begroting.  

 De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het bepalen van inhoud, vorm en prijs van alle 
sponsorvormen/pakketten van hoofdsponsor t/m clubbladadvertentie.   

 Het sponsorbeleid stroomlijnen binnen de vereniging waarbij de afspraken naar alle commissies 
en kaderleden duidelijk moeten zijn (denk aan afspraken over aanbrengen van potentiele 
sponsors en kleding/materiaal).   

 
Bevoegdheden (waarover kun je zelf beslissen?) 

 De Sponsorcommissie is een zelfstandig werkende commissie en mag, binnen de kaders van 
het algemene VDZ-beleid, zelf beslissen over alle sponsorafspraken die het maakt met de 
sponsoren. 

 
Aandachtspunten (waar moet je op letten?) 

 De Sponsorcommissie mag zelfstandig beslissen over de door VDZ-Hogerop georganiseerde 
activiteiten maar zal dit in principe wel melden aan het bestuur.  

 De Sponsorcommissie heeft overleg met het bestuur over de besteding en toekenning van 
sponsorgelden binnen VDZ. Ook omdat sommige sponsors specifiek voor een bepaald 
sponsordoel/bestemming zijn geworven.   

 

4. Sponsoringstrategie: Sponsors & Partners 
De Commissie VDZ Hogerop wil voor VDZ zoveel mogelijk sponsoropbrengsten realiseren. Om 
daarmee de verenigingsdoelen uit het speerpuntenplan te kunnen realiseren. Hiervoor gaat VDZ 
Hogerop in hoofdlijnen een tweesporenbeleid voeren: Sponsors & Partners . 
 
1. Strategie Sponsors  
Sponsordoelgroepen (huidige situatie): 
1. Hoofdsponsor: 
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o Hoofdsponsor VDZ [kan ook als ‘strategisch partner’ beschouwd worden]. 
o Hoofdsponsor Jeugd. 
o Hoofdsponsor Dames. 

2. Subsponsor (zilversponsor). 
3. Sponsorgroep VDZ Hogerop. 
4. Reclamebord/Advertentie-sponsor. 
5. 100-jaar jubileum-sponsor (nieuw). 
 
Sponsordoelen: 

 Doelstelling is om in 2026 de totale huidige inkomsten uit deze vormen van sponsoring met ?% 
verhoogd te hebben (van ?K naar ?K). Concrete doelen worden bij de verdere uitvoering op de 
gebruikelijke wijze vastgesteld. 

 Hierbij wordt, voor zover dat mogelijk is, rekening gehouden met op termijn (2026-2030) (a) een 
nieuw clubhuis, (b) de nieuwe locatie van het clubhuis (tussen veld 8 en 10), (c) de verschuiving 
van het hoofdveld (met reclameborden) van veld 8 naar veld 10 en (d) voorlopig gebruik van 
bestaande kleedkamergebouwen.  

 Voor 100-jaar jubileum worden aparte sponsordoelen vastgesteld binnen de Commissie VDZ 
100-jaar. 

 
Te doen: 

 VDZ Hogerop onderzoekt of de VDZ-clubpas10 ingezet kan worden als marketinginstrument. 
Bijvoorbeeld als voordeelpas voor VDZ-leden bij aangesloten/deelnemende sponsors.  

 VDZ Hogerop voert een sponsoronderzoek uit onder alle sponsors voor achterhalen van 
wensen, behoeften, verbeterpunten en groeikansen.  

 
Sponsorstrategie – Bestaande sponsors: 

 Behouden door: goed relatiebeheer (aandacht). 

 Binden door: goed relatiebeheer (aandacht) en door het aanbieden van een nieuw meerjarig 
sponsorcontract (t/m jubileumjaar 2026 en/of opening nieuw clubhuis11).  

 Boeien door: sponsors uit te nodigen voor activiteiten van VDZ Hogerop of VDZ.  

 Ontwikkelen van kleine(re) sponsors naar grote(re) sponsors of zelfs partners: realiseren van 
een hogere bijdrage door cross-sell, up-sell en/of deep-sell aanbiedingen.   

 Verleiden tot partnerships door: gerichte benadering (zie Strategie Partners). 
 
Sponsorstrategie – Nieuwe sponsors: 

 Focus ligt op MKB-bedrijven uit Arnhem die (a) raakvlakken hebben met VDZ en/of (b) 
geïnteresseerd zijn maatschappelijke sponsoring.  

 Met aandacht voor de positionering van VDZ als ‘maatschappelijk gedreven vereniging’ en nut 
en noodzaak van ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’ en ‘maatschappelijke sponsoring’.  

 Voor het werven van nieuwe sponsors wordt gericht een longlist/shortlist opgesteld en 
bestaande (standaard) sponsorpakketten waar mogelijk verbeterd (aantrekkelijker gemaakt).  

 Speciale aandacht voor: (1) potentiele sponsors onder toeleveranciers, (2) potentiele sponsors 
onder leden en reünisten, (3) leden signaleren sponsors (werkgevers) en (4) sponsors-werven-
sponsors (member-get-member).  

                                                           
10

 Wordt nu alleen gebruikt als betaalpas voor in de VDZ-kantine (zie https://www.vdz-arnhem.nl/1934/clubpas/).  
11

 Inde trant van ‘Bouw met VDZ mee aan de toekomst’. Of ‘Word ook VDZ 2026-sponsor’. 

https://www.vdz-arnhem.nl/1934/clubpas/
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 Voor 100-jaar jubileum worden aparte sponsorvormen/pakketten vastgesteld binnen de 
Commissie VDZ 100-jaar. 

 
2. Strategie Partners  
Partnerdoelgroepen: 

 Partners voor nieuwbouw clubhuis. 

 Partners voor VDZ Voetbal Academie. 

 Partners voor VDZ als buiten(voetbal)sportpartner. 
 
Partnerdoelen: 

 Werven en behouden van strategische partners voor realisatie van (1) nieuwbouw clubhuis, (2) 
VDZ Voetbal Academie en (3) VDZ als buiten(voetbal)sportpartner van de wijk. Doelstelling is 
om met deze extra inkomsten deze drie strategische projecten mede mogelijk te maken.  
Concrete commerciële doelen worden op deelgebieden bij de uitvoering bepaald. 

 
Partnerstrategie – Bestaande partners: 

 Niet van toepassing. Bestaande sponsors en samenwerkingspartners kunnen als potentiele 
nieuwe strategische partner beschouwd worden. 

 
Desgewenst kan ‘Hoofdsponsor VDZ’ ook als ‘strategisch partner’ beschouwd worden.  
 
Partnerstrategie – Nieuwe partners: 

 Hiervoor wordt een nieuwe maatwerkaanpak ontwikkeld. Met een nieuw partneraanbod en 
nieuw te ontwikkelen partnerships. In nauw overleg met (1) Bouwcommissie, (2) 
Jeugdcommissie en (3) Verenigingsmanager c.q. Bestuur.  

 Met aandacht voor de positionering van VDZ als ‘maatschappelijk gedreven vereniging’ en nut 
en noodzaak van ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’ en ‘maatschappelijke sponsoring’.  

 Voor het werven van nieuwe partners wordt gericht een longlist/shortlist opgesteld en nieuwe 
partnerships in nauwe samenwerking met de partner (maatwerk) ontwikkeld.  

 Focus ligt op bedrijven en instellingen uit Arnhem en omgeving die (a) raakvlakken hebben met 
VDZ en/of (b) geïnteresseerd zijn maatschappelijke sponsoring op basis van langdurige 
partnerships en (c) duidelijke raakvlakken hebben met het onderwerp.  

 Verder ligt de focus op de bedrijven die als contractpartner en toeleverancier bij de realisatie van 
de plannen betrokken worden. Denk aan de bedrijven die ingeschakeld gaan worden bij de 
nieuwbouw van het clubhuis.  

 Verder wordt ook gekeken naar clusters van bedrijven die samen als strategisch partner kunnen 
optreden zoals: clusters van bestaande sponsors, clusters van bedrijven (zoals sponsor met 
afnemers en/of toeleveranciers), clusters van in de wijk gevestigde zzp-ers en bedrijven of 
(online) zakelijke netwerken of ondernemersverenigingen (of deze zelf starten). 

 Speciale aandacht voor (1) potentiele partners onder sponsors, toeleveranciers en 
banken/fondsen, (2) potentiele partners onder leden en reünisten, (3) leden signaleren partners 
(werkgevers), (4) partners-werven-partners (member-get-member) en (5) inzet VDZ-ers als 
‘deuropener’ of ‘dealmaker’. 

Aanvullende informatie: zie de volgende ‘praatplaat’-notities: 

 Waarom maatschappelijke sponsoring? – Maatschappelijk betrokken ondernemen 

 VDZ Sponsor- & Partnerstrategie – Maatschappelijk betrokken ondernemers 

 VDZ Voetbal Academie – Samen bouwen aan de jeugd en de toekomst 
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 VDZ als buiten(voetbal)sportpartner – Idee (eerste opzet) 
 

5. Sponsoring-acties in 2023 

 

1. Sponsoracties 

Algemeen: 
1. Uitvoering strategie: voortzetting en aanscherping huidige werkwijze VDZ Hogerop. 
2. Optimaliseren sponsorpakketten en sponsorbenadering (bestaande en nieuwe sponsors). 
3. Optimaliseren communicatiemiddelen (website, informatiefolder, presentatie, website(s)). 
4. Bepalen 100-jaar jubileum sponsordoelen en sponsoraanbod binnen Commissie VDZ 100-jaar. 
5. Onderzoek naar gebruik van VDZ-clubpas als marketinginstrument (kortingspas o.i.d.).  
6. Uitvoeren sponsoronderzoek. 
 

Partneracties 

1. Nieuw clubhuis VDZ (VDZ Hogerop i.s.m. Bouwcommissie) 

a. Benoem eerste aanspreekpunt in commissies.  
b. Bepaal financiële en overige doelen. 
c. Verzamel inspiratie, voorbeelden, best-practices elders.  
d. Bepaal gewenste sponsoronderwerpen/sponsorvormen.    
e. Bepaal doelgroep bedrijven (longlist, shortlist, afstemming met andere doelen). 
f. Bepaal kernboodschap + aanbod.  
g. Bepaal verkoop/gespreksstrategie (incl. ‘deuropener’ en ‘dealmaker’). 
h. Ontwikkel communicatiemiddelen (video, informatiefolder, presentatie, website). 
i. Maak planning met taakverdeling. 
j. Goedkeuring ‘plan van aanpak’ door commissie en bestuur. 
k. Uitgangspunt: bouwplannen zijn voldoende concreet en zeker. 
l. Aandachtspunt: zorg voor afstemming met eventuele ‘particuliere’ fondsenwerving door VDZ12. 
 
2. VDZ Voetbal Academie (VDZ Hogerop i.s.m. Jeugdcommissie) 
a. Benoem eerste aanspreekpunt in commissies.  
b. Bepaal financiële en overige doelen.  
c. Verzamel inspiratie, voorbeelden, best-practices elders.  
d. Bepaal gewenste sponsoronderwerpen/sponsorvormen.    
e. Bepaal doelgroep bedrijven (longlist, shortlist, afstemming met andere doelen). 
f. Bepaal kernboodschap + aanbod. 
m. Bepaal verkoop/gespreksstrategie (incl. ‘deuropener’ en ‘dealmaker’). 
g. Ontwikkel communicatiemiddelen (video, informatiefolder, presentatie, website). 
h. Maak planning met taakverdeling. 
i. Goedkeuring ‘plan van aanpak’ door commissie en bestuur. 
j. Uitgangspunt: de Jeugdcommissie heeft een door het bestuur goedgekeurd meerjarig 

uitvoerings-/implementatieplan van de academie (horizon 3-5 jaar13). 
 
3. VDZ als buiten(voetbal)sportpartner (VDZ Hogerop i.s.m. Verenigingsmanager c.q. Bestuur) 
a. Benoem eerste aanspreekpunt in commissies.  

                                                           
12

 Denk aan: loterij, sponsorloop, crowdfunding, ‘steentjes’-actie, giften/donaties-acties, uitbreiding Club van 100, etc. 
13

 Waarin je duidelijk de ontwikkeling zien die de academie doormaakt, de weg die je samen met partners aflegt. 
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b. Uitwerken idee/plan in een ‘schets’ (praatplaat).  
c. Verzamel inspiratie, voorbeelden, best-practices elders.  
d. Onderzoek organisatorische en commerciële mogelijkheden, haalbaarheid en partijen. 
e. Uitwerken in organisatieplan (businesscase/verdienmodel) + goedkeuring door bestuur. 
f. Bepaal financiële en overige doelen. 
g. Bepaal gewenste sponsoronderwerpen/sponsorvormen.    
h. Bepaal doelgroep bedrijven (longlist, shortlist, afstemming met andere doelen). 
i. Bepaal kernboodschap + aanbod. 
n. Bepaal verkoop/gespreksstrategie (incl. ‘deuropener’ en ‘dealmaker’). 
j. Maken planning met taakverdeling. 
k. Goedkeuring ‘plan van aanpak’ door commissie en bestuur. 
l. Aandachtspunt: (1) Afstemming van partnerwerving e.d. met de (stapsgewijze) realisatie van 

dit idee/plan in de praktijk. (2) Afstemming met gemeente en wijk/buurt over het voornemen en 

de realisatie van dit idee/plan en de consequenties daarvan voor gemeente, wijk/buurt. 

 

3. Overige algemene aandachtspunten: 

1. Welke bestaande sponsors kunnen benaderd worden voor partner-longlist/shortlist? 
a. Nieuw clubhuis? 
b. VDZ Voetbal Academie? 
c. VDZ als buiten(voetbal)sportpartner? 

2. Welke (bedrijven van) leden/ouders kunnen benaderd worden voor partner-longlist/shortlist? 
a. Nieuw clubhuis? 
b. VDZ Voetbal Academie? 
c. VDZ als buiten(voetbal)sportpartner? 
d. Of voor de overige (standaard) sponsoring? 

3. Welke basiscommunicatiemiddelen zijn er, gaan we aanpassen of gaan we nieuw ontwikkelen 
voor de benadering van partners/sponsors? Denk aan inspirerende/enthousiasmerende: 

a. Clubvideo (‘corporate movie’). 
b. Korte thema-video’s: nieuwbouw, academie, buiten(voetbal)sport, overige sponsoring. 
c. Korte thema-informatiefolders. 
d. Korte thema-presentaties (PowerPoint e.d.) 
e. Aanpassen VDZ-website. 
f. Aanpassen VDZ Hogerop-website. 

4. Hoe gaan we het communicatietraject verder inzetten (mogelijkheden)?: 
a. Intern binnen de club? 

i. Bestuur & Commissies (email). 
ii. Leden/ouders (clubblad, nieuwsbrief). 
iii. Kaderleden (clubblad, nieuwsbrief, email via coördinatoren). 
iv. Informatieavond voor alle betrokkenen en belangstellenden over de nieuwe 

sponsor- en partnerstrategie (bestuur/commissies, leden/ouders, kaderleden)? 
b. Extern buiten de club? 

i. Sponsors? (email/brief, nieuwsbrief, sponsoravond, informatieavond). 
ii. Wijk/buurt? (wijkblad Craneveer en andere wijkbladen). 
iii. Gemeente (contact met Wethouder Sport en sportbedrijf e.d.).  
iv. Publiek (persbericht/artikel in Gelderlander, Arnhemse Koerier, sociale media). 
v. Overige belanghebbenden?  

 

6. Sponsoring-organisatie  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notitie Sponsoringbeleid VDZ – v14022023                                                                                           Pagina 9 van 9 

 

                                            Volharding Doet Zegevieren 

Voetbal met meer plezier 

De volgende commissies/functionarissen zijn betrokken bij de uitvoering van dit sponsoringbeleid.  

Wie Wat 

Bestuurslid 
Communicatie & Sp. 

- Verantwoordelijk voor Communicatie- en Sponsoringbeleid. 
- Beheer communicatieconcepten (‘praatplaten’).  
- Uitvoering ledenonderzoek, ledenpanel, wijkonderzoek. 

Bestuur (voorzitter) - Perswoordvoerder. 

Bestuur en commissies - Verantwoordelijk voor het werven, informeren en activeren van leden, 
kaderleden, commissieleden en vrijwilligers.  

- Verantwoordelijk voor het informeren en activeren van externe doelgroepen. 

VDZ Hogerop - Verantwoordelijk voor het werven, informeren en activeren van sponsors en 
het genereren van voldoende sponsorgelden. 

- Organisatie VDZ-merchandising.   
- Gebruik VDZ-clubpas als marketinginstrument (voordeelpas o.i.d.). 
- Uitvoering sponsoronderzoek. 

Clubbladcommissie - Verantwoordelijk voor De Volharder. 
- Verantwoordelijk voor historisch VDZ-archief. 
- Verantwoordelijk voor Walk of Fame (in clubhuis). 
- Beheer foto- en beeldmateriaal. 

Websitecommissie - Verantwoordelijk voor VDZ-website en VDZ-app. 

Commissie Club van 
100 & Fondsenwerving 

- Verantwoordelijk voor het werven, informeren en activeren van Club van 
100-leden en Vrienden van (donateurs). 

- Fondsenwerving speciale doeleinden.  

Reüniecommissie - Verantwoordelijk voor het werven, informeren en activeren van reünisten. 

Verenigingsbureau - Verantwoordelijk voor uitvoering communicatiekalender i.o.m. verschillende 
commissies. Met name: 

o Versturen maandelijkse nieuwsbrief(email) + verzamelen kopij.  
o Versturen welkomstbericht nieuwe leden. 
o Versturen welkomstbrochure nieuwe leden. 
o Organiseren welkomstbijeenkomsten nieuwe leden. 
o Voeren vertrekgesprek opzeggende leden + managementinformatie.  

- Beheer huisstijlgids en communicatiemiddelen. 
- Beheer posters, billboards en vlaggen (clubhuis). 
- Beheer VDZ-clubpas (als betaalpas) en uitgifte . 

ICT-commissie - Beheer informatieschermen kantine. 
- Beheer VoetbalAssist en SportLink. 

Nader te bepalen - Ontwerpen en maken huisstijl en communicatiemiddelen (designer/ontwerper). 

 

Commissie VDZ Hogerop zijn als volgt ‘geoormerkt’ aan de volgende onderwerpen en commissies:  

Lid VDZ Hogerop Aanspreekpunt / deelnemer voor:  

N.t.b. Nieuwbouw clubhuis / Bouwcommissie 

N.t.b. VDZ Voetbal Academie  / Jeugdcommissie  

N.t.b. VDZ als buiten(voetbal)sportpartner / Verenigingsmanager c.q. Bestuur 

N.t.b. 100-jaar jubileum / Commissie VDZ 100-jaar 

N.t.b. VDZ-clubpas als marketinginstrument 

 

7. Sponsoring-begroting  

De sponsoringbegroting maakt onderdeel uit van de verenigingsbegroting.   

*** EINDE DOCUMENT *** 


