
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Businessclub  

Victoria’04 
 
 

Sponsorplan  
Maart 2017 

 

 

 

 

 

  



Pagina 2 

 

 

Voorwoord 
 

Sponsoring is voor een vereniging 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 en kleding aan te schaffen, de accommodatie te 

verbouwen en activiteiten te ontplooien. Uiteindelijk komt dit de uitstraling en de 

levendigheid van Vlaardingen, de vereniging en haar leden ten goede.  

 

Dit is het sponsorplan van de sportclub Victoria’04. Dit plan is geschreven om alle 

sponsormogelijkheden binnen de vereniging beter zichtbaar te maken voor sponsoren en 

om ervoor 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 inzicht in 

wat de sponsor van de vereniging mag verwachten. Door deze zichtbaarheid en 

duidelijkheid te bieden hoopt het bestuur de sponsoring van de vereniging naar een hoger 

niveau te tillen, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Dit sponsorplan bevat onder andere 

korte omschrijvingen van de verschillende vormen van sponsoring. Daarnaast staat er in 

hoofdstuk vier, vijf en zes een overzicht van de verschillende sponsorvarianten en de 

bijbehorende voorwaarden. In sponsorovereenkomsten zal naar dit document worden 

verwezen. 

 

Veel van de huidige sponsoren 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. Het 

bestuur zal alles in het werk stellen om de eer en goede naam van de sponsoren hoog te 

houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en sfeervol te houden. Dit om 

ervoor te zorgen dat de vereniging het waard blijft om als sponsor te steunen. Indien u als 

sponsor een voorstel heeft dat niet in dit document staat vermeld, kunt u dit te allen tijde 

bespreekbaar maken bij het bestuur. Wij staan u graag te woord en zullen uw voorstel met 

uiterste zorg behandelen. Reeds bestaande sponsorafspraken van vóór inwerkingtreding 

van dit sponsorplan blijven van kracht zolang de termijn van de betreffende 

sponsorafspraak loopt. Wijzigingen gaan altijd in samenspraak met de sponsor 

 

Wij hopen dat dit document voldoende duidelijkheid biedt, maar vooral uitnodigend 

genoeg is om met elkaar in gesprek te komen over de diverse mogelijkheden om s.c. 

Victoria’04 te steunen.  
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1. Businessclub Victoria’04 
 

1.1. Naamsverandering en rechtsvorm 

 

Businessclub Victoria’04 (voorheen: Stichting Ontwikkeling en beheer Sponsorgelden sc 

Victoria’04, SOS Victoria ’04) heeft onlangs een naamsverandering doorgevoerd. De reden 

hiervan is dat de oude naam niet meer past in deze tijd en bij het vernieuwde sponsorplan. 

Businessclub Victoria’04 is een stichting in de zin van titel 6 boek 2 BW, en opereert 

zelfstandig maar ten behoeve van de vereniging s.c. Victoria’04. 

 

1.2. Doelstelling 

 

Businessclub Victoria’04 heeft zich ten doel gesteld het genereren van gelden ten behoeve 

van de sportclub Victoria’04. Met de gelden die bijeengebracht worden kan s.c. Victoria’04 

de kwaliteit aan haar leden blijven bieden die zij nodig acht als het gaat om de 

sportbeoefening en alle randvoorwaarden die daarbij nodig zijn. Businessclub Victoria’04 

streeft naar een sponsoromzet van €50.000,- per jaar en een jaarlijkse groei van 5%. 

 

Daarnaast ondersteunt Businessclub Victoria’04 de doelstelling(en) van s.c. Victoria’04 

 

1.3. Visie 

 

Vanuit het sponsorbeleid heeft Businessclub Victoria’04 een werkwijze voor ogen die 

passend is bij een vereniging als s.c. Victoria’04: 

o Sponsoring doet men vanuit maatschappelijke betrokkenheid, betrokkenheid met 

de vereniging en de commerciële kansen die het beidt; 

o We bieden voor iedere onderneming of persoon iets passend; 

o We maken heldere afspraken over de tegenprestaties; 

o We werken samen vanuit wederzijdse toegevoegde waarde; 

o We gaan met respect en zorg om met de goede naam van de sponsor en de club. 
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1.4. Bestuur 

 

Het bestuur van Businessclub Victoria’04 bestaat uit drie personen: een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. De contactgegevens van het bestuur zijn hieronder 

vermeld: 

 

Bestuur 

      

Voorzitter Arjo Peters arjo.peters@victoria04.nl 

Secretaris Jan Vrijenhoek jan.vrijenhoek@victoria04.nl 

Penningmeester Kees Boudesteijn kees.boudesteijn@victoria04.nl 

 

1.5. Contactgegevens 

 

Postadres: 

Businessclub Victoria’04 

Aletta Jacobskade 49 

3137 TG Vlaardingen 

+31 6 22 52 46 70 (voorzitter) 

Mail:     Businessclub@victoria04.nl  

Website vereniging:   http://www.victoria04.nl/ 

Website sponsorportaal:  http://www.sponsorportaal.nl/victoria04/home 

 

  

mailto:Businessclub@victoria04.nl
http://www.victoria04.nl/
http://www.sponsorportaal.nl/victoria04/home
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2. s.c. Victoria’04  
 

2.1. Historie 

 

s.c. Victoria'04 (rechtsvorm: vereniging, titel 2 boek 2 BW) is een voetbal (sport) vereniging 

die is ontstaan uit een fusie tussen vv Fortuna Vlaardingen en vv TSB. De vereniging is 

opgericht in 2003 en ons leden aantal is nog steeds groeiende met momenteel circa. 800 

leden. De vereniging is gevestigd in het sportpark "de Broekpolder" aan de Kooikerweg te 

Vlaardingen. Het complex bestaat uit 1 (gras) hoofdveld met tribune, 2 grasvelden en 2 

kunstgrasvelden en een kunstgras boardingveld, 15 kleedkamers, 1 commissiekamer, 1 

bestuurskamer, 1 instructielokaal, opslagruimte(n) en s.c Victoria'04 bezit een "warme" een 

aantrekkelijke kantine (in 2015 hebben wij de Le Credit Sportif kantine test gewonnen).  

s.c. Victoria'04 is financieel gezond en staat bij de KNVB goed aangeschreven. 

 

s.c Victoria'04 biedt haar leden gelegenheid tot prestatief- en recreatief voetbal op zowel de 

zaterdag als op zondag. Het 1e zaterdag team speelt 3e klasse en het 1e zondag team komt 

uit in de 4e klasse. s.c Victoria'04 heeft 16 seniorenherenteams, een damesteam, een 

zaalvoetbal team en 31 jeugdteams. Daarnaast heeft s.c Victoria’04 in 2014 een loopgroep 

opgericht die haar trainingen en wedstrijden vanuit het Broekpolder-complex organiseert.  

 

Wat maakt s.c Victoria'04 onderscheidend?  

s.c Victoria'04 heeft aangetoond onderscheidend te zijn in Vlaardingen en omstreken. Zo 

weigert de vereniging vergoedingen te betalen aan spelers. Ook doet de vereniging niet aan 

actief scoutingsbeleid zowel bij jeugd- als bij senioren. De vereniging werft niet bij collega 

verenigingen. Ieder lid komt voor zijn plezier voetballen bij s.c Victoria'04 en betaalt 

gewoon zijn contributie. Wat de vereniging wel doet is investeren in de ontwikkeling van 

spelers, trainers en vrijwilligers.  

 

Heeft s.c Victoria'04 een visie?  Ja !! en die draagt de vereniging uit: 

s.c. Victoria’04 wilt een maatschappelijk stabiele en betrouwbare organisatie zijn die een 

duidelijke, betrouwbare en duurzame rol speelt in de Vlaardingse gemeenschap (geen 

eendaags vlieg!).  

 

De vereniging wilt haar eigen identiteit bewaken en spelers binden aan de vereniging (van 

pupil, junior, onder 23, naar senior). Dit doet de vereniging door goede begeleiding, training 
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en coaching. De coördinatoren worden zelf opgeleid door ‘training on the job’. De trainers 

worden opgeleid via de KNVB (TC3, junioren en pupillen opleiding) en via de Hoofd 

Jeugdopleiding (TC2 gediplomeerd en vakdocent KNVB). De scheidsrechters worden intern 

opgeleid en begeleid en via opleidingen van de KNVB. Zelfs het bar- en 

onderhoudsmedewerkers worden getraind en begeleid.  

 

De vereniging doet geen betaling aan spelers, maar zorgt wel voor goede randvoorwaarden, 

o.a. door middel van wedstrijd- en trainingskleding, goed trainings- en wedstrijd 

faciliteiten, trainingskampen, clinics etc.  De vereniging heeft een concreet plan om 7 

(jeugd) trainers in 2016-2018 een TC 3 opleiding KNVB (trainers 2e elftal zaterdag, A1, B1, 

C1, D1, E1, en F1) aan te bieden. Zij worden begeleid vanuit de Hoofd Jeugdopleiding. 

Vervolgens zal dit binnen vereniging worden omgezet in: ‘train de trainer’, zodat de 

continuïteit van vereniging gerealiseerd kan worden. De vereniging begint al bij 

enthousiaste en gemotiveerde mini’s.  

 

De missie luidt dan ook: Van minipupil tot stabiele tweedeklasser met eigen jeugd: 

Ieder lid krijgt de beschikking over een tenue. Ieder lid heeft recht op 2 trainingen per 

week. Trainingen worden verzorgd door gediplomeerde krachten, maar ook door 

(getrainde) vrijwilligers. s.c. Victoria’04 heeft een grote groep vrijwilligers die de vereniging 

ondersteunen en dragen.  

 

Iedereen is welkom; de vereniging onderscheidt niet naar leeftijd, geslacht, kleur, ras of 

geaardheid. De vereniging is maatschappelijk betrokken door de (mede) organisatie van 

sportdagen van scholen, schoolvoetbal toernooien, clinics met buurtsportcoaches en 

leveren een bijdrage in gemeentelijke sport stimuleringsinitiatieven. S.c. Victoria’04 stelt 

haar complex ook beschikbaar voor goede doelen b.v. het “Raymond de Rond” toernooi en 

de Stichting de "Zonnebloem". De vereniging hanteert een normen en waarden statuut om 

preventief excessen te voorkomen of goed op te lossen. De vereniging vraagt om een VOG 

voor onze trainers en bestuurs-en kaderleden. 

 

2.2. Kengetallen 

 

Aantal leden:     708 

Aantal vrijwilligers:    100 

Aantal teams zaterdag senioren:  9  (7 senioren, 2 veteranen)  

Aantal teams zondag senioren:  7  (5 senioren, 1 veteranen, 1 dames) 
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Aantal teams junioren:   9  (2 O19, 3 O17, 4 O15) 

Aantal teams pupillen:   18  (5 O13, 6 O11, 5 O9) 

Aantal teams mini (pupil):   4  (2 O7, 2 mini’s) 

Aantal teams zaal:    1 (Dames) 

Loopgroepleden:    10 

 

2.3. Organisatie 

 

Het bestuur van s.c. Victoria’04 is onderverdeeld in clusters, ieder bestuurslid is 

verantwoordelijk voor haar eigen cluster. Momenteel hanteert s.c. Victoria’04 vijf clusters, 

namelijk: Voorzitter, Secretaris, Voetbalzaken, Financiële zaken en facilitaire zaken.  

 

Hieronder is het organigram van s.c. Victoria’04 weergegeven: 

 

Voor alle functies en de onderverdeling in de clusters wordt er verwezen naar de website: 

Organisatiestructuur 

 

2.4. Contactgegevens 

 

Sportclub Victoria’04 

Kooikersweg 3 

3138 HE Vlaardingen 

+31 (010) 434 79 49 (commissiekamer) 

+31 (010) 474 58 52 (kantine) 

Mail:  info@victoria04.nl of bestuur@victoria04.nl  

Website: http://www.victoria04.nl/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/scVictoria04/  

Twitter:  https://twitter.com/Victoria04VLD 

http://www.victoria04.nl/256/organisatiestructuur/
mailto:info@victoria04.nl
mailto:bestuur@victoria04.nl
http://www.victoria04.nl/
https://www.facebook.com/scVictoria04/
https://twitter.com/Victoria04VLD
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3. Sponsoring 
 

De inkomsten van Businessclub Victoria’04 worden gebruikt om het doel zoals beschreven 

is in hoofdstuk 1 te dienen, een aantal activiteiten zijn: 

o Beschikbaar stellen van tenues (shirt, broek en kous) aan alle spelende leden 

o Faciliteren van cursussen en trainingen voor het (jeugd)kader 

o Zorgen voor een aantrekkelijke accommodatie 

o Het onder de aandacht brengen van s.c. Victoria’04 en u als sponsor door het 

organiseren van: interessante wedstrijden (Oranje O16), internationale 

jeugdtoernooien, open dagen, clinics, buurtbijeenkomsten etc. 

o Sponsoractiviteiten organiseren voor sponsoren 

 

Sponsors zijn voor ons belangrijk en dat laten wij ook zien. Naast de naamsbekendheid en 

sympathie die u met sponsoring bij onze achterban creëert, motiveren wij onze leden om 

onze sponsors de voorkeur geven.  Wij gaan actief met sponsors om en helpen sponsors om 

waarde uit sponsoring te halen. Bijvoorbeeld door sponsors met elkaar in contact te 

brengen, of sponsors actief via onze website, sociale media of tv-scherm te laten 

communiceren. Op deze manier bereiken onze sponsors hun doelen en creëren wij een 

succesvolle samenwerking. 

 

Maatschappelijke betrokkenheid 

Voetbalclubs spelen een heel belangrijke rol in onze maatschappij. Niet alleen houdt 

voetbal mensen gezond, het zorgt ook voor sociale interactie en positiviteit.  

 

De club biedt de jeugdleden een tweede thuis en hebben de normen en waarden van de 

club en de sport een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Door 

het voetbal ontwikkelen ze samenwerkingsvaardigheden en worden het echte teamspelers. 

Als sponsor draagt u bij aan deze belangrijke rol en toont uw zich maatschappelijk 

betrokken. 

 

Commerciële kansen 

s.c. Victoria’04 is een gezonde club met een heel interessant bereik. De achterban van onze 

club is sportief en sociaal en zijn woonachtig in de directe omgeving. Opereert uw bedrijf 

in de omgeving? Dan zijn de leden en toeschouwers van onze club uw potentiële klant of 

medewerker. 
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4. Sponsorpakketten 
 

4.1. Sponsorpakketten 
 

 

Inhoud Supporter Member Partner 

        

Bord (3,20 meter) 
 

  

Banner website 
 

 

 

Banner tv-schermen 
  

 

Sponsorportaal (bedrijfspagina) 

   

Entree sponsorevenement(en) 
 

 
 

Club van 50 
 

 
 

20 consumpties 
 

 
 

Advertentie website incl. Sponsorportaal  
 

 

Wedstrijdbal   
 

 

Vermelding Entree   
 

Banner digitale prijzenlijst     
 

        

Prijs € 400,00  € 750,00  € 900,00  

Voordeel € 100,00  € 150,00  € 250,00  

 

Voorwaarden en tegenprestaties 

1. De sponsorpakketten hebben een contractduur van drie jaar. 

2. De prijzen van de sponsorpakketten zijn exclusief BTW. 

3. De kosten voor de productie van reclameborden zijn voor de sponsor en vallen 

buiten het sponsorpakket, de kosten worden geraamd op 175 EUR. 

4. Het reclamebord moet voldoen aan bepaalde esthetische en kwaliteitseisen. 
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5. Het reclamebord heeft de volgende afmetingen betreffende veld 1 320 cm x 80 cm. 

6. De meerprijs van een bord met de afmeting 640 cm x 80 cm is 150 EUR per jaar. De 

kosten voor de productie worden geraamd op 300 EUR. 

7. In overleg kunt u ook kiezen voor een bord op veld 2 of boarding veld i.p.v. veld 1. 

De prijsverlaging is in overleg met Businessclub Victoria’04.  

8. Na plaatsing van het reclamebord vervalt deze in eigendom aan s.c. Victoria’04 

9. s.c. Victoria’04 draagt, indien nodig, zorg voor de schoonmaak en kleinschalig 

onderhoud van het reclamebord. 

10. Indien u geen ontwerp voor het reclamebord kunt aanleveren. Neem dan contact op 

met de voorzitter, zodat er gekeken kan worden naar een passende oplossing. 

11. Het reclamebordontwerp/logo van de sponsor dient te worden aangeleverd in een 

.EPS bestand. 

12. U ontvangt uw gebruikersnaam en wachtwoorden op uw eigen bedrijfspagina op te 

stellen in het sponsorportaal. 

13. U ontvangt twee entreebewijzen voor het jaarlijkse sponsorevenement. 

14. U doet automatische mee met de club van 50, hierbij wordt u vermeld op het club 

van 50-bord in de kantine van s.c. Victoria’04. 

15. U ontvangt 20 consumpties á € 1,75 per stuk op uw persoonlijke LCS pas. Hiermee 

kunt consumpties aanschaffen in de kantine van s.c. Victoria’04. 

16. Indien u beschikking heeft tot de advertentiebanner op de website, ontvangt u 

verder instructies t.b.v. vormgeving en werkwijze van uw (reclame)acties. U kunt 

oneindig uw acties aanpassen. De advertentiebanner kent een maximum van 12 

advertenties (minimaal 5 minuten exposure per uur). 

17. U kunt de wedstrijdbal sponsoren van een door u gekozen wedstrijd betreffende de 

herenzaterdag 1 of de herenzondag 1. Op deze dag en in de aanloop van de wedstrijd 

wordt u logo exclusief getoond op tv-schermen in de kantine, het wedstrijdboekje, 

het wedstrijdverslag en onze social media. 

18. Uw logo wordt getoond bij entree aan de kooikersweg. 

19. Uw logo wordt exclusief getoond op het digitale prijzenlijst, deze logobanner kent 

een maximum van 12 logo’s (minimaal 5 minuten exposure per uur) en heeft een 

prominente plaats achter de bar. 

20. Mocht iets niet vermeld staan of heeft u behoefte aan mee informatie over het 

sponsorpakket of een individueel item in het sponsorpakket, neem dan contact op 

met Businessclub Victoria’04. 

 

http://www.sponsorportaal.nl/victoria04/home
http://www.victoria04.nl/448/wedstrijdbal/
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4.2. Hoofdsponsorpakketten 

 

Hoofdsponsor       

    

Hoofdsponsor selecties Prijs in overleg 

Jeugdsponsor selecties Prijs in overleg 

 

Voorwaarden en tegenprestaties 

1. Het hoofdsponsorpakketten hebben een contractduur van drie jaar. 

2. Het sponsorpakket wordt na afloop van het termijn in overeenstemming met de 

sponsor voor 1 jaar verlengd. 

3. U sponsort de hoofdselectie van de herenzaterdag 1 of de herenzondag 1. 

4. Uw logo wordt vermeld op het shirt van de desbetreffende selectie. 

5. Het pakket is zelf samen te stellen en nodigt zich uit voor maatwerk. 

6. U profiteert van alle voordelen van het Partner pakket.  
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5. Sponsoropties 
 

5.1. Reclameborden 

 

Reclameborden       

Duur 1 jaar 3 jaar 5 jaar 

Veld 1       

Bord (3,20 meter) -  € 200,00   € 150,00  

Bord (6,40 meter) -  € 350,00   € 250,00  

    

Veld 2       

Bord (3,00 meter) -  € 150,00   € 125,00  

Bord (6,00 meter) -  € 250,00   € 225,00  

    

Boardingveld       

Bord (3,00 meter) -  € 150,00   € 125,00  

Bord (6,00 meter) -  € 250,00   € 225,00  

 

Voorwaarden en tegenprestaties 

1. De contractduren zijn hierboven vermeld inclusief de bijbehorende prijzen 

2. De prijzen van de reclameborden zijn exclusief BTW en per jaar. 

3. De kosten voor de productie van reclameborden zijn voor de sponsor en vallen 

buiten de bovengenoemde bedragen, de kosten worden geraamd op 175 EUR voor 

de reclameborden met de afmetingen 300 cm – 320 cm. De kosten van de borden 

met de afmetingen 640 cm – 600 worden geraamd op 300 EUR. 

4. Het reclamebord moet voldoen aan bepaalde esthetische en kwaliteitseisen. 

5. Het reclamebord veld 1 heeft de volgende afmetingen 320 cm x 80 cm. 

6. Het grote reclamebord veld 1 heeft de volgende afmetingen 640 cm x 80 cm. 

7. Het reclamebord veld 2 heeft de volgende afmetingen 300 cm x 77 cm. 

8. Het grote reclamebord veld 2 heeft de volgende afmetingen 600 cm x 70 cm. 

9. Het reclamebord boardingveld heeft de volgende afmetingen 300 cm x 77 cm. 

10. Het grote reclamebord boardingveld heeft de volgende afmetingen 600 cm x 70 cm. 

11. Na plaatsing van het reclamebord vervalt deze in eigendom aan s.c. Victoria’04. 
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12. s.c. Victoria’04 draagt, indien nodig, zorg voor de schoonmaak en kleinschalig 

onderhoud van het reclamebord. 

13. Indien u geen ontwerp voor het reclamebord kunt aanleveren. Neem dan contact op 

met de voorzitter, zodat er gekeken kan worden naar een passende oplossing. 

14. Het reclamebordontwerp dient te worden aangeleverd in een .EPS bestand. 

 

5.2. Kledingsponsor 

 

Kleding       

    

Duur 2 jaar 

Selecties Zie hoofdsponsorpakketten 

Seniorenteam recreatie € 1.100,00 

Juniorenteam € 1.100,00 

Pupillen € 750,00 

Trainingspakken  Prijs op aanvraag 

Sporttas Prijs op aanvraag 

Sweater & pantalon Prijs op aanvraag 

 

Voorwaarden en tegenprestaties 

1. De contractduur is hierboven vermeld inclusief de bijbehorende prijs. 

2. De prijzen van de kleding zijn exclusief BTW en per jaar. 

3. De kosten voor de aanschaf en bedrukking van de kleding, trainingspakken, 

sportassen, sweaters en pantalons zijn voor rekening van Businessclub Victoria’04. 

4. De bovengenoemde prijzen zijn inclusief de bedrukking van het logo (in één kleur 

en een rugnummer. 

5. De kleding bestaat uit een shirt met logo bedrukking en rugnummer, een korte 

broek en twee kousen. 

6. Voor de senioren recreatie en junioren bestaat een compleet tenue uit 15 spelers en 

1 keeper. 

7. Voor de pupillen bestaat een compleet tenue uit 10 spelers en 1 keeper. 

8. Een team dient eerst voorzien te zijn van een tenuesponsor voordat overige zaken 

(trainingspakken, sporttassen, sweater en pantalon) gesponsord kunnen worden. 
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9. Bij verstrekking van de kleding vervallen de kledingstukken in eigendom van s.c. 

Victoria’04. 

10. Indien de sponsor na het tweede jaar het team wil blijven sponsoren dan zijn de 

kosten van het onderhoud voor de sponsor. 

11. De hoogte van sponsorgelden bij verlenging van het contract zijn 150 EUR en geldt 

voor tenminste 1 jaar. 

12. Zowel de sponsor als Businessclub Victoria’04 kan uiterlijk drie maanden vóór het 

verstrijken van de contracttermijn schriftelijk ontbinden in samensprak met de 

wederpartij. 

13. Het logo voor op de kleding dient te worden aangeleverd in een .EPS bestand. 

 

5.3. Adverteren en banner 

 

Adverteren & banner       

    

Duur 1 jaar 3 jaar 5 jaar 

Banner website  € 75,00   € 70,00   € 65,00  

Banner tv-schermen kantine  € 75,00   € 70,00   € 65,00  

Combinatie website & tv-

scherm 
 € 130,00   € 120,00   € 110,00  

Advertentie website incl. 

sponsorportaal 
 € 350,00   € 325,00   € 300,00  

Banner digitale prijzenlijst  € 150,00   € 140,00   € 130,00  

Combinatie advertentie website 

en banner digitale prijzenlijst 
 € 450,00   € 400,00   € 350,00  

 

Voorwaarden en tegenprestaties 

1. De contractduren zijn hierboven vermeld inclusief de bijbehorende prijzen. 

2. De prijzen van de advertentie zijn exclusief BTW en per jaar. 

3. Bij bannerwebsite wordt het logo van de sponsor geplaatst in de sponsorbalk van de 

website van s.c. Victoria’04. 

4. Bij klikken op het logo zal de gebruiker automatische worden doorverwezen naar 

de website van de sponsor. Ook kan er worden doorverwezen naar het 

sponsorportaal van de desbetreffende sponsor. 

5. Bij banner tv-schermen kantine wordt het logo van de sponsor geplaatst in de 

sponsorcarrousel op de twee tv-schermen in de kantine van s.c. Victoria’04. 



Pagina 16 

 

 

6. Indien u gebruik wil maken van de advertentiebanner op de website, ontvangt u 

verder instructies t.b.v. vormgeving en werkwijze van uw (reclame)acties. U kunt 

oneindig uw acties aanpassen. De advertentiebanner kent een maximum van 12 

advertenties (minimaal 5 minuten exposure per uur). 

7. Indien kiest voor banner digitale prijzenlijst wordt uw logo exclusief getoond op het 

digitale prijzenlijst, deze logobanner kent een maximum van 12 logo’s (minimaal 5 

minuten exposure per uur) en heeft een prominente plaats achter de bar. 

8. Uw logo dient te worden aangeleverd in een .EPS bestand. 

9. Combinaties van de bovenstaande worden in overleg besproken. 

 

5.4. Overige sponsoring 

 

Overige sponsoring       

    

Duur 1 jaar 3 jaar 5 jaar 

Vermelding entree -  € 125,00   € 100,00  

Wedstrijdbal per wedstrijd  € 50,00   € 50,00   € 50,00  

Sponsorportaal (bedrijfspagina)  € 50,00   € 50,00   € 50,00  

Vlag op complex  € 150,00   € 125,00   € 100,00  

Kleedkamer sponsor  € 150,00   € 125,00   € 100,00  

 

Voorwaarden en tegenprestaties 

1. De contractduren zijn hierboven vermeld inclusief de bijbehorende prijzen. 

2. De prijzen van de overige sponsoring zijn exclusief BTW en per jaar. 

3. In het seizoen 2017 – 2018 wordt er een nieuw poort bewerkstelligd aan de 

kooikersweg 3. Op deze nieuwe poort wordt uw logo/naam getoond. 

4. U kunt de wedstrijdbal sponsoren van een door u gekozen wedstrijd betreffende de 

herenzaterdag 1 of de herenzondag 1. Op deze dag en in de aanloop van de wedstrijd 

wordt u logo exclusief getoond op tv-schermen in de kantine, het wedstrijdboekje, 

het wedstrijdverslag en onze social media. 

5. U ontvangt uw gebruikersnaam en wachtwoorden op uw eigen bedrijfspagina op te 

stellen in het sponsorportaal. Het sponsorportaal is alleen mogelijk i.c.m. andere 

sponsoritems. 

http://www.victoria04.nl/448/wedstrijdbal/
http://www.sponsorportaal.nl/victoria04/home
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6. U kunt uw bedrijfsvlag rondom veld 1 ophangen. De kosten voor de productie van 

de vlag zijn voor de sponsor. 

7. In het seizoen 2017 – 2018 is het mogelijk om een kleedkamer te sponsoren. Dit 

wordt gedaan d.m.v. uw logo te vermelden op de kleedkamer via en sticker. Welke 

kleedkamer u sponsort is aan Businessclub Victoria’04, u kunt wel uw voorkeur 

uitspreken, Businessclub Victoria’04 zal rekening houden met uw voorkeur. 
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6. Proces 
 

1. Alle sponsoraanvragen worden neergelegd bij Businessclub Victoria’04. De sponsor 

wordt benaderd door een contactpersoon van Businessclub Victoria’04. Samen 

bespreken ze de sponsoropties aan de hand van de sponsorpakketten. Krijgen andere 

leden buiten Businessclub Victoria’04 een aanvraag tot sponsoring binnen (formeel of 

informeel) dan wordt daar geen uitspraak over gedaan of toezegging gegeven. Potentiele 

sponsoren worden gewezen op het bestaan van een sponsorbeleid en de procedure 

daarbinnen. Een aanvraag tot sponsoring wordt doorgeleid naar Businessclub 

Victoria’04. Deze neemt zelf of laat contact opnemen met de sponsor. 

 

2. Alle afspraken betreffende sponsoring worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst. 

De looptijd van de overeenkomst is afhankelijk van het sponsorpakket. 

 

3. Businessclub Victoria’04 stelt aan de hand van de informatie, die aangeleverd wordt 

door de contactpersoon, de sponsorovereenkomst in tweevoud op en legt deze voor aan 

de voorzitter van Businessclub Victoria’04, ter ondertekening. 

 

4. De contactpersoon informeert de sponsor en laat de overeenkomst in tweevoud 

ondertekenen. Eén exemplaar wordt geretourneerd aan Businessclub Victoria’04. Het 

andere exemplaar is voor de sponsor. Businessclub Victoria’04 regelt de facturatie via de 

penningmeester en organiseert de reclame-uitingen.  

 

5. Businessclub Victoria’04 beheert de overeenkomsten en ziet toe op de uitvoering van 

de reclame-uitingen en bewaakt de tegenprestaties. Tevens evalueert Businessclub 

Victoria’04 de sponsorovereenkomsten en acties, zodat zaken nog meer op elkaar 

worden afgestemd en waar nodig worden aangepast. Aandachtspunten in de evaluatie 

zijn: de profilering van sponsoren en s.c. Victoria’04, reclamemogelijkheden, 

voortzetting van de overeenkomst na de looptijd, eventuele noodzakelijke aanpassingen 

tijdens de looptijd en hoe de investeringen zich verhouden ten opzichte van de uitgaven 

voor alle reclame-uitingen en tegenprestaties.  
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7. Sponsoring & fiscus 
 

Graag willen wij u tot slot wijzen op de fiscale voordelen van het sponsoren van onze mooie 

nieuwe club. 

 

Aftrekbaarheid BTW 

Met ingang van 1 januari 2013 wordt er door de belastingdienst een onderscheid gemaakt 

tussen de kantine opbrengsten en fondswervende activiteiten die een voetbalclub heeft. 

Sponsoring wordt gezien als een fondswervende activiteit. Echter, zijn fondsenwervende 

activiteiten btw-vrij als het onder maximumbedragen voor de levering van goederen en 

diensten blijft. Het maximumbedrag voor fondswervende activiteiten is € 31.765,-. 

Businessclub Victoria’04 zit boven deze drempel en is daarmee BTW-plichtig. Voorbeelden 

van fondsenwervende activiteiten zijn: 

o Verkoop van toegangsbewijzen voor wedstrijden; 

o Reclamemaken voor ondernemers in ruil voor geld of goederen (sponsoring); 

o Verkoop van clubartikelen zoals petten, shirts, stickers en kalenders. 

 

Dit betekent voor u als (potentiele) sponsor dat er op onze facturen btw vermeld staat en u 

deze kunt aftrekken als voorbelasting. Wij als stichting Businessclub Victoria’04 moeten 

deze btw afdragen. Alle bedragen in dit sponsorplan zijn excl. BTW.  

 

Aftrekbaarheid kosten sponsoring 

Ongeacht de rechtsvorm van uw bedrijf; natuurlijk persoon (inkomstenbelasting) of 

rechtspersoon (vennootschapsbelasting) kunt u de voor de sponsoring betaalde bedragen 

gewoon als kosten boeken. Deze zorgen dus voor een lager resultaat, waardoor u minder 

belasting hoeft te betalen.   
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Dankwoord 
 

Geachte ondernemer, beste sponsor, 

 

Allereerst en bovenal willen wij u heel hartelijk danken voor de interesse en u 

verwelkomen bij de businessclub Victoria’04 en s.c. Victoria’04. Wij hopen van harte dat 

dit sponsorplan u aanspreekt. Uw steun is meer dan ooit van groot belang. Dit sponsorplan 

voorziet in vele mogelijkheden; er is voor elk wat wils en daarmee kunt u op vele manieren 

uw club steunen. 

 

In het geval u meer informatie wilt of specifieke vragen heeft, neem dan contact op met de 

businessclub of de genoemde contactpersonen, zoals vermeld in dit sponsorplan. Graag 

overleggen we met u, hoe we uw sponsor wensen kunnen realiseren. 

 

Graag ontmoeten wij u spoedig langs onze velden, in de kantine of tijdens een van de 

netwerkbijeenkomsten. 

 

Tot snel. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Businessclub Victoria’04 en s.c. Victoria’04 


