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Voorwoord 
 
De voetbalvereniging Valthermond is opgericht op 30 
augustus 1930 en bestaat uit een zaterdag-, zondag en een 
jeugdafdeling. v.v. Valthermond heeft ong. 430 leden. In het 
dorp Valthermond heeft onze vereniging een goede naam en 
staat bekend als een actieve, laagdrempelige vereniging met 
een ambitieus en vooruitstrevend beleid op sportief gebied.  

De accommodatie van v.v. Valthermond is te vinden op 
sportpark de Meent, het geheel vernieuwde clubgebouw biedt, 
naast een onderkomen en kleedruimtes, ook de mogelijkheid 
om tijdens, voor en/of na de wedstrijden, te kaarten of 
gewoon rustig een consumptie te gebruiken. Daarnaast is het 
clubgebouw uitermate geschikt voor het organiseren van 
overige clubactiviteiten. 

Sponsoring is voor een vereniging als de onze van zeer groot 
belang. De Financiële middelen die gegenereerd worden door 
sponsoring geven de vereniging onder andere de mogelijkheid 
om goed onderhoud te plegen, materialen aan te schaffen en 
activiteiten te ontplooien. 

Dit is het sponsorplan van de voetbalvereniging Valthermond. 
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 of de 
sponsorcommissie een duidelijke richtlijn is bij het werven 
van sponsoren. Het sponsorplan geeft ook een inzicht in wat 
de sponsor van de vereniging mag verwachten. 

Dit sponsorplan bevat onder andere korte omschrijvingen van 
de verschillende vormen van sponsoring met daarbij de 
voorwaarden en de verplichtingen van de sponsor. 

Veel van de huidige sponsoren van de vereniging 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. 

Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet in dit 
document staat vermeld, kunt u dit te allen tijde 
bespreekbaar maken bij de sponsorcommissie. Wij staan u 
graag te woord. 

Wij hopen dat dit document voldoende duidelijkheid biedt. 

 
 
sponsorcommissie commissie v.v. Valthermond 
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Sponsoring mogelijkheden 

Hoofdsponsor: 
 
Bij deze vorm van sponsoring verzorgt de sponsor de kleding- en 
tassenpakket voor het eerste elftal op zondag. Deze kleding, 
trainingspakken en tassen worden voorzien van een bedrijfslogo en 
moeten aan speciale voorwaarden voldoen (clubkleuren. kwaliteit, 
pasvorm etc.) Dit gaat in overeenstemming met de 
sponsorcommissie van v.v. Valthermond. Daarnaast betaalt de 
sponsor een bepaald bedrag aan de vereniging. Dit bedrag wordt 
met de sponsorcommissie vastgesteld bij het aangaan van de 
sponsorovereenkomst. De Sponsor krijgt reclame-uiting middels 
shirtreclame, een grootreclamebord langs het hoofdveld, een logo 
met doorverwijzing op onze website, een wedstrijdbal en een 
advertentie in het clubblad en programmaboekje. De richtlijn voor 
de termijn van de sponsorovereenkomst is vijf jaren. 

 

Voorwaarden 

 De kosten voor aanschaf en bedrukking van het  
kleding-, en tassenpakket zijn voor de sponsor. 

 Het kleding- en tassenpakket moet voldoen aan  
bepaalde eisen, dit is ter beoordeling van de  
Sponsorcommissie. 

 Bij verstrekking van de kleding en tassen vervallen deze  
in eigendom aan de vereniging. 

 De productiekosten van het reclamebord, plaats nader  
te bepalen, zijn voor de sponsor. 

 Het formaat van het reclame bord is 6 meter. x 2.5 meter. 
 Na plaatsing van het reclamebord vervalt deze in  

eigendom aan de vereniging. 
 Logo op de website dient aangeleverd te worden door  

de sponsor. 
 Het eerste jaar is de sponsor vrijgesteld van  

sponsorgeld. Dit vanwege de aanschafkosten van het  
kleding- en tassen pakket als de productiekosten van  
het reclamebord. 

 Het tweede, derde, vierde en vijfde jaar betaald de  
sponsor een nader vast te stellen sponsorbedrag aan de  
vereniging. 

 Na het vijfde jaar wordt de termijn van sponsoring ieder  
jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. 

 De sponsorgelden blijven bij verlenging onveranderd. 
 Zowel de sponsor als de vereniging kan uiterlijk zes  

maanden vóór het verstrijken van de sponsortermijn  
schriftelijk de overeenkomst aan wederpartij opzeggen. 

 De vereniging behoud zich het recht om de verbintenis  
éénzijdig te beëindigen indien de sponsor in gebreke blijft. 

 Looptijd sponsorcontact is per seizoen van 1 juli tot 30 juni 
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Sponsoring mogelijkheden 

Subsponsor: 
 
Bij deze vorm van sponsoring wordt in samenspraak met en op 
kosten van de sponsor een bord op stellage geplaatst of op een 
ander nader te bepalen plaatst rond het hoofdveld. Dit bord heeft 
minimaal een afmeting van 6 meter x 2.5 meter. Tevens wordt er 
een advertentie in het clubblad en het programmaboekje geplaatst 
en een wedstrijdbal aangeboden. Daarnaast wordt er op onze 
website een logo met doorverwijzing geplaatst. De richtlijn voor de 
termijn van de sponsorovereenkomst is vijf jaren. 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden 
 

 De productiekosten van het reclamebord, plaats nader  
te bepalen, zijn voor de sponsor. 

 Het formaat van het reclame bord is 6 meter x 2.5 meter. 
 Na plaatsing van het reclamebord vervalt deze in  

eigendom aan de vereniging. 
 Logo op de website dient aangeleverd te worden door  

de sponsor. 
 Het eerste jaar is de sponsor vrijgesteld van  

sponsorgeld. Dit vanwege de productiekosten van het  
reclamebord. 

 Het tweede, derde, vierde en vijfde jaar betaald de  
sponsor een nader vast te stellen bedrag aan  
sponsorgeld aan de vereniging. 

 Na het vijfde jaar wordt de termijn van sponsoring ieder  
jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. 

 De sponsorgelden blijven bij verlenging onveranderd. 
 Zowel de sponsor als de vereniging kan uiterlijk zes  

maanden vóór het verstrijken van de sponsortermijn  
schriftelijk de overeenkomst aan wederpartij opzeggen. 

 De vereniging behoud zich het recht om de verbintenis  
éénzijdig te beëindigen indien de sponsor in gebreke blijft. 

 Looptijd sponsorcontact is per seizoen van 1 juli tot 30 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voetbalvereniging Valthermond 
Noorderdiep 348 
7876 CR Valthermond 
reclame@vvvalthermond.nl 



 

 

 

Sponsoring mogelijkheden 

All-in Contract: 
 
Bij deze vorm van sponsoring wordt in samenspraak met en op 
kosten van de sponsor een bord op sportpark de Meent geplaatst. 
Dit bord heeft minimaal een afmeting van 6 meter x 2.5 meter. 
Tevens wordt er een advertentie in het clubblad en het 
programmaboekje geplaatst en een wedstrijdbal aangeboden. 
Daarnaast wordt er op onze website een logo met doorverwijzing 
geplaatst. De richtlijn voor de termijn van de sponsorovereenkomst 
is vijf jaren. 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden 
 

 De productiekosten van het reclamebord, plaats nader  
te bepalen, zijn voor de sponsor. 

 Het formaat van het reclame bord is 6 meter x 2.5 meter. 
 Na plaatsing van het reclamebord vervalt deze in  

eigendom aan de vereniging. 
 Logo op de website dient aangeleverd te worden door  

de sponsor. 
 Het eerste jaar is de sponsor vrijgesteld van  

sponsorgeld. Dit vanwege de productiekosten van het  
reclamebord. 

 Het tweede, derde, vierde en vijfde jaar betaald de  
sponsor een nader vast te stellen sponsorbedrag aan de  
vereniging. 

 Na het vijfde jaar wordt de termijn van sponsoring ieder  
jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. 

 De sponsorgelden blijven bij verlenging onveranderd. 
 Zowel de sponsor als de vereniging kan uiterlijk zes  

maanden vóór het verstrijken van de sponsortermijn  
schriftelijk de overeenkomst aan wederpartij opzeggen. 

 De vereniging behoud zich het recht om de verbintenis  
éénzijdig te beëindigen indien de sponsor in gebreke blijft. 

 Looptijd sponsorcontact is per seizoen van 1 juli tot 30 juni 
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Sponsoring mogelijkheden 

Kledingsponsor: 
 
Bij deze vorm van sponsoring verzorgt de sponsor een kleding- of 
tassenpakket voor een nader te bepalen senioren elftal op zondag 
of zaterdag. Deze kleding, trainingspakken en tassen moeten aan 
speciale voorwaarden voldoen (clubkleuren. kwaliteit, pasvorm 
etc.) Dit gaat in overeenstemming met de sponsorcommissie van 
v.v. Valthermond. Daarnaast betaalt de sponsor een bepaald 
sponsorbedrag aan de vereniging. Dit bedrag wordt met de 
sponsorcommissie vastgelegd bij het aangaan van de 
sponsorovereenkomst. De Sponsor krijgt reclame-uiting middels 
shirtreclame. 
 

 

 

Voorwaarden 

 De kosten voor aanschaf en bedrukking van het  
kleding-, en tassenpakket zijn voor de sponsor. 

 Het kleding- en tassenpakket moet voldoen aan  
bepaalde eisen, dit is ter beoordeling van de  
sponsorcommissie. 

 Bij verstrekking van de kleding en tassen vervallen deze  
in eigendom aan de vereniging. 

 Het eerste jaar is de sponsor vrijgesteld van  
sponsorgeld. Dit vanwege de aanschafkosten van het  
kleding- en tassen pakket. 

 Het tweede, derde, vierde en vijfde jaar betaald de  
sponsor een nader vast te stellen sponsorbedrag van de  
vereniging. 

 Na het vijfde jaar wordt de termijn van sponsoring ieder  
jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. 

 De sponsorgelden blijven bij verlenging onveranderd. 
 Zowel de sponsor als de vereniging kan uiterlijk zes  

maanden vóór het verstrijken van de sponsortermijn  
schriftelijk de overeenkomst aan wederpartij opzeggen. 

 De vereniging behoud zich het recht om de verbintenis  
éénzijdig te beëindigen indien de sponsor in gebreke blijft. 

 Looptijd sponsorcontact is per seizoen van 1 juli tot 30 juni 
 Na het vijfde jaar wordt de termijn van sponsoring ieder  

jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. 
 De sponsorgelden blijven bij verlenging onveranderd. 
 Wijzigingen van het logo tijdens het contractduur is voor  

rekening van de sponsor. 
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Algemene sponsor mogelijkheden 

Reclamebord langs het hoofdveld: 
 
Bij deze vorm van sponsoring wordt in samenspraak met en op 
kosten van de sponsor een reclamebord langs het hoofdveld 
geplaatst. Daarnaast betaald de sponsor een vastgesteld bedrag 
aan de vereniging. De overeenkomst word aangegaan voor 
tenminste vijf jaren. Afmetingen van het reclamebord zijn 3 meter 
x 62.5 cm of een veelvoud in lengte hier van. 
 
Reclamebord op het Pinglestee: 
 
Bij deze vorm van sponsoring wordt in samenspraak met en op 
kosten van de sponsor een reclamebord langs het Pinglestee 
geplaatst. Daarnaast betaald de sponsor een vastgesteld bedrag 
aan de vereniging. De overeenkomst word aangegaan voor 
tenminste vijf jaren. Afmetingen van het reclamebord zijn 3 meter 
x 62.5 cm of een veelvoud in lengte hier van. 
 
 
 
 
Voorwaarden 
 

 De productiekosten van het reclamebord, plaats nader  
te bepalen, zijn voor de sponsor. 

 Het formaat van het reclame bord is 3 meter x 62.5 cm of  
een veelvoud in lengte  

 Na plaatsing van het reclamebord vervalt deze in  
eigendom aan de vereniging. 

 Logo/ layout op dient aangeleverd te worden door de sponsor 
 Het eerste jaar is de sponsor vrijgesteld van  

sponsorgeld. Dit vanwege de productiekosten van het  
reclamebord. 

 Het tweede, derde, vierde en vijfde jaar betaald de  
sponsor een nader vast te stellen sponsorbedrag aan de   
vereniging. 

 Na het vijfde jaar wordt de termijn van sponsoring ieder  
jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. 

 De sponsorgelden blijven bij verlenging onveranderd. 
 Zowel de sponsor als de vereniging kan uiterlijk zes  

maanden vóór het verstrijken van de sponsortermijn  
schriftelijk de overeenkomst aan wederpartij opzeggen. 

 De vereniging behoud zich het recht om de verbintenis  
éénzijdig te beëindigen indien de sponsor in gebreke blijft. 

 Looptijd sponsorcontact is per seizoen van 1 juli tot 30 juni 
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Algemene sponsor mogelijkheden 
 
Advertentie clubblad: 
 
Bij deze vorm van sponsoring wordt in samenspraak met en op 
kosten van de sponsor een advertentie in het clubblad geplaatst. 
De sponsor betaald een vastgesteld sponsorbedrag aan de 
vereniging. De overeenkomst word aangegaan voor tenminste één 
jaar. Afmetingen van de advertentie zijn 1/3 pagina van A5 of een 
veelvoud tot één hele pagina. 
 
Voorwaarden 
 

 De productiekosten van de advertentie zijn voor de sponsor.  
 Het formaat van de advertentie is 1/3 pagina of een veelvoud  

tot een hele pagina.  
 Logo dient digitaal aangeleverd te worden door de sponsor 
 Zowel de sponsor als de vereniging kan uiterlijk zes  

maanden vóór het verstrijken van de sponsortermijn  
schriftelijk de overeenkomst aan wederpartij opzeggen. 

 De vereniging behoud zich het recht om de verbintenis  
éénzijdig te beëindigen indien de sponsor in gebreke blijft. 

 Looptijd sponsorcontact is per seizoen van 1 juli tot 30 juni 
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Algemene sponsor mogelijkheden 
 
Logo / Advertentie ClubTV: 
 
Bij deze vorm van sponsoring levert de sponsor een digitaal logo of 
een advertentie van voldoende formaat aan. Het logo van de 
sponsor wordt vervolgens geplaatst op een TV scherm in het 
clubgebouw van v.v. Valthermond. Voor een plaats in de ClubTV 
module betaald de sponsor een vastgesteld sponsorbedrag. De 
overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste één seizoen. 
 
 
Voorwaarden 
 

 De productiekosten van het logo of de advertentie zijn voor  
de sponsor.  

 De sponsor levert een digitaal logo van voldoende formaat in  
pixels. Bij afwijkende logo’s zullen we in overleg  
aanpassingen worden gedaan of aanvullende afspraken  
worden gemaakt. 

 Het logo moet voldoen aan bepaalde esthetische en  
kwaliteitseisen. Dit is ter beoordeling van de  
sponsorcommissie 

 Zowel de sponsor als de vereniging kan uiterlijk zes  
maanden vóór het verstrijken van de sponsortermijn  
schriftelijk de overeenkomst aan wederpartij opzeggen. 

 De vereniging behoud zich het recht om de verbintenis.  
éénzijdig te beëindigen indien de sponsor in gebreke blijft. 

 Looptijd sponsorcontact is per seizoen van 1 juli tot 30 juni 
 Na het eerste jaar wordt de termijn van sponsoring ieder  

jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. 
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Algemene sponsor mogelijkheden 
 
Advertentie website sponsorbalk: 
 
Bij deze vorm van sponsoring levert de sponsor een digitaal logo 
van voldoende formaat aan. Het logo van de sponsor wordt 
vervolgens geplaatst in de sponsorbalk van de website van v.v. 
Valthermond (www.vvvalthermond.nl). De sponsorbalk is zichtbaar 
op iedere pagina van de website. Bij het aanklikken op het logo zal 
een link geactiveerd worden naar de website van de sponsor. Voor 
een plaats in de sponsorbalk van de website betaald de sponsor 
een vastgesteld sponsorbedrag. De overeenkomst wordt aangegaan 
voor tenminste één seizoen. 
 
Voorwaarden 
 

 De productiekosten van de advertentie zijn voor de sponsor.  
 De sponsor levert een digitaal logo van voldoende formaat in  

pixels. Bij afwijkende logo’s zullen we in overleg  
aanpassingen worden gedaan of aanvullende afspraken  
worden gemaakt. 

 Het logo moet voldoen aan bepaalde esthetische en  
kwaliteitseisen. Dit is ter beoordeling van de  
sponsorcommissie 

 Zowel de sponsor als de vereniging kan uiterlijk zes  
maanden vóór het verstrijken van de sponsortermijn  
schriftelijk de overeenkomst aan wederpartij opzeggen. 

 De vereniging behoud zich het recht om de verbintenis.  
éénzijdig te beëindigen indien de sponsor in gebreke blijft. 

 Looptijd sponsorcontact is per seizoen van 1 juli tot 30 juni. 
 Na het eerste jaar wordt de termijn van sponsoring ieder  

jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. 
 De sponsorgelden blijven bij verlenging onveranderd. 
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Algemene sponsor mogelijkheden 
 
Wedstrijdbal: 
 
Bij deze vorm van sponsoring, biedt de sponsor een wedstrijdbal 
aan bij een wedstrijd van de het eerste team op de zondag. De 
overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste één seizoen. 
 
Voorwaarden 
 

 De voetbalvereniging schaft zelf een bal aan.  
 Zowel de sponsor als de vereniging kan uiterlijk zes  

maanden vóór het verstrijken van de sponsortermijn  
schriftelijk de overeenkomst aan wederpartij opzeggen. 

 De vereniging behoud zich het recht om de verbintenis.  
éénzijdig te beëindigen indien de sponsor in gebreke blijft. 

 Looptijd sponsorcontact is per seizoen van 1 juli tot 30 juni 
 Na het eerste jaar wordt de termijn van sponsoring ieder  

jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. 
  
 
 
Vrienden van v.v. Valthermond: 
 
Bij deze vorm van sponsoring, betaald de sponsor een vast gesteld 
bedrag. Als tegenprestatie word de sponsornaam gedurende het 
hele seizoen getoond op een TV Scherm in het clubgebouw van v.v. 
Valthermond. De overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste 
een seizoen.  
 
 
Activiteiten sponsor: 
 
Bij deze vorm van sponsoring verzorgt de sponsor een zeer 
specifiek onderdeel van de vereniging. U kunt hierbij denken aan 
toernooien, sponsorloop, feestavond, etc. Omdat deze vorm van 
sponsoring per keer kan verschillen zullen nadere bepalingen 
hierover bij bestuursbesluit en in samenspraak met de sponsor 
worden vastgesteld in een sponsorovereenkomst. 
 
 
Donateurs: 
 
Vrijwillige bijdrage aan de vereniging ter ondersteuning van diens 
doelstelling, zonder tegenprestatie. 
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Reclame borden hoofdveld: kosten per jaar ex BTW 

 3 meter reclamebord om het hoofdveld ( + 1ste jaar aanmaakkosten á € 150,00 *A) € 75,00 
 
 6 meter reclamebord om het hoofdveld ( + 1ste jaar aanmaakkosten á € 300,00 *A) € 127,50 
 
 9 meter reclamebord om het hoofdveld ( + 1ste jaar aanmaakkosten á € 450,00 *A) € 175,00 
 
 3 meter reclamebord op het talud (1ste jaar aanmaakkosten á € 150,00 *A) € 97,50 
 
 6 meter reclamebord op het talud (1ste jaar aanmaakkosten á € 600,00 *A) € 165,00 
 
 9 meter reclamebord op het talud (1ste jaar aanmaakkosten á € 450,00 *A) € 230,00 
 
 
Reclame borden kabouterstadion: Kosten per jaar ex BTW 
 
 3 meter reclamebord (1ste jaar aanmaakkosten á € 150,00 *A ) € 75,00 
 
 
Digitale sponsoring: Kosten per jaar ex BTW 
 
 advertentie en/of logo op TV-scherm in kantine € 145,00 
 
 
Overige sponsormogelijkheden: kosten per jaar ex BTW 
 
 wedstrijdbal amateurwedstrijden € 50,00 
 
 advertentie clubblad 1 hele pagina € 100,00 
 advertentie clubblad ½ pagina € 75,00 
 advertentie clubblad 1/3 pagina € 50,00 
 
 
Particuliere sponsormogelijkheden: kosten per jaar incl. BTW 
 
 vrienden van Valthermond (naamsvermelding op TV-scherm) € 50,00  
 

Combinatie sponsormogelijkheden kosten per jaar ex BTW 

 sponsorpakket “A” *¹ 3 mtr. reclamebord  adv. clubblad  wedstr. bal € 175,00 
 sponsorpakket “A+” 3 mtr. reclamebord  adv. clubTV*3   wedstr. bal € 225,00 
 
 sponsorpakket “B” *¹ 6 mtr. reclamebord  adv. clubblad  wedstr. bal € 225,00 
 sponsorpakket “B+” 6 mtr. reclamebord  adv. clubTV*3  wedstr. bal € 275,00 
 
 all-in contract *2 6 mtr. reclamebord  adv. clubblad  wedstr. bal  € 500,00 
 all-in contract *2 6 mtr. reclamebord  clubTV  wedstr. bal  € 600,00 
 
 sub – sponsorcontract *2 mega reclamebord *B  adv. clubblad  wedstr. bal € 1.135,00 
 sub – sponsorcontract *2 mega reclamebord *B  clubTV  wedstr. bal € 1.250,00 
 
 
 
*¹  random naamsvermelding raambiljet  naamsvermelding via omroepcel  naamvermelding website  toegang tot bestuurskamer 
 bij thuiswedstrijden zondag 1  vrije toegang overige evenementen georganiseerd door vvValthermond  contractduur min. 3 jaar. 

*2  random naamsvermelding op raambiljet  naamsvermelding via omroepcel  naamvermelding website  toegang tot bestuurskamer 
 bij thuiswedstrijden zondag 1  vrije toegang overige evenementen georganiseerd door vvValthermond  contractduur min. 5 jaar. 

*3 clubTV uw advertentie/ logo word op een TV-scherm in de kantine getoond  wijziging van advertentie mogelijk tijdens seizoen. 

*A aanmaakkosten komen te vervallen indien de reclamevoer zelf een bord aanlevert  standaard afm. 300mm x 62,5mm of een  
veelvoud in lengte. 

*B reclamebord op een nader te bepalen plaats op het sportpark  afmeting i.o.  contractduur min. 5 jaar. 


