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Seizoen 2018-2019
Uitgave van de sponsorcommissie

Voorwoord

Voor iedere sportclub, zo ook handbalvereniging BDC, zijn sponsors van het grootste
belang. Het geeft een gezonde vereniging de kans om de uitstekende reputatie te
koppelen aan het bedrijfsleven in de demografische omgeving. Het komt de uitstraling,
de sponsor, alle leden, betrokkenen en uiteindelijk de gehele vereniging ten goede om
een samenwerking te ervaren tussen een vereniging en de gemeenschap rondom haar
leden en bezoekers.
Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling in handbalvereniging BDC. Dit sponsorplan is
geschreven om alle sponsormogelijkheden binnen onze vereniging zichtbaar te maken. U
vindt in dit document een overzicht van de verschillende sponsorvarianten en de daarbij
horende voorwaarden. 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 en zullen uw voorstel met uiterste zorg behandelen. Wij hopen
dat dit document u voldoende duidelijkheid biedt en aantoont dat een samenwerking
met handbalvereniging BDC voor alle partijen een winstgevende situatie kan opleveren.
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Overzicht Sponsormogelijkheden

Handbalvereniging BDC hanteert verschillende vormen van sponsoring, waardoor het
voor iedere sponsor aantrekkelijk is, om in welke vorm dan ook, te sponsoren. Hieronder
zijn de verschillende vormen kort beschreven. Verderop in deze brochure vindt u van
iedere mogelijkheid een complete uitleg van de mogelijkheden inclusief de bij het pakket
horende sponsorbedrag en voorwaarden.

Opties
1.

Vriend van BDC

2.

Evenementensponsor
- Hoofdsponsor
- Subsponsor

3.

Sponsoring Brons

4.

Sponsoring Zilver

5.

Sponsoring Goud

Vriend van BDC

Vriend van BDC is een vorm van sponsoring waarbij het gaat om een bijdrage van
particuliere personen. Alle vrienden van BDC worden met naam op de website vermeld
op de speciale vriendenpagina. Bij deze vorm van sponsoring vindt verder geen
tegenprestatie vanuit de vereniging plaats.

Bijdrage € 50,- per seizoen
Voorwaarden:
Ø De namen van de vrienden worden vermeld op een pagina op de website.
Ø Lidmaatschap van ‘Vrienden van BDC’ is vrijwillig en zonder tegenprestatie.
Ø ‘Vriend van BDC’ wordt aangegaan voor minimaal één seizoen (1 september t/m
31 augustus) en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met één seizoen.
Ø Toetreding tot de ‘Vrienden van BDC’ vindt altijd plaats per start van het seizoen (1
september).
Ø Voorafgaand aan de verlening ontvangt u van de vereniging een reminder
omtrent de verlenging van het lidmaatschap zodat u de mogelijkheid heeft tot het
opzeggen van het lidmaatschap.

Evenementensponsor - Hoofdsponsor

Bij deze vorm van sponsoring gaat om sponsoring van een door handbalvereniging BDC
georganiseerd evenement. Deze sponsoring bestaat in de meeste gevallen uit een
sponsoring in natura. Het hoofdsponsorschap biedt ook een commerciëlere mogelijkheid
aan het evenement. De hoofdsponsor verbindt zijn of haar naam aan het evenement. Zo
waren er in de afgelopen jaren al het Rabobank- en het BINK Schoolhandbaltoernooi, de
Auto Smeeing PubQuiz en de Van Asch Slachtbingo.

Bijdrage € 200,- per evenement
Voorwaarden:
Ø Naam van het evenement wordt “Het/De [Sponsornaam] [Evenementnaam]”
Ø De naam wordt gehanteerd in alle uitingen omtrent het evenement
Uitingen vinden normaliter plaats via de verenigingswebsite, de lokale krant(en) en
de verschillende social mediakanalen.
Ø De sponsor krijgt de mogelijkheid om, in overleg met de vereniging, commerciële
uitingen te plaatsen op een prominente plek tijdens het evenement.
Ø De sponsornaam zal meermaals worden benoemd tijdens het evenement.
Ø Bij het schoolhandbaltoernooi mag de hoofdsponsor een (zelf vooraf
aangeleverde) informatieflyer toevoegen aan het pakket dat aan alle groepen
wordt meegegeven.
Ø Bij het schoolhandbal word de
sponsornaam ook op alle uit te reiken
bekers gegrafeerd.

Evenementensponsor - Subsponsor

Bij deze vorm van sponsoring gaat om sponsoring van een door handbalvereniging BDC
georganiseerd evenement. Deze sponsoring bestaat in de meeste gevallen uit een
sponsoring in natura. Het sub sponsorschap biedt ook een commerciëlere mogelijkheid
aan het evenement.

Bijdrage € 100,- per evenement
Voorwaarden:
Ø De naam van de subsponsor wordt genoemd in uitingen op de verenigingswebsite
en de verschillende social mediakanalen.
Ø De sponsor krijgt de mogelijkheid om, in overleg met de vereniging, één
commerciële uiting te plaatsen op een nader te overleggen plek tijdens het
evenement.
Ø De sponsornaam wordt meermaals worden benoemd tijdens het evenement.
Ø Bij het schoolhandbaltoernooi mag de subsponsor een (zelf vooraf aangeleverde)
informatieflyer toevoegen aan het pakket dat aan alle groepen wordt
meegegeven.

Bronzen Sponsor

Bij deze vorm van sponsoring levert de sponsor digitaal een logo, van voldoende formaat,
aan. Dit logo wordt gebruikt voor de uitvoering van dit sponsorpakket. Het logo van de
sponsor wordt geplaatst op de sponsorpagina van de website van Handbalvereniging
BDC.

Bijdrage € 75,- per seizoen
Voorwaarden:
Ø Het bronzen sponsorpakket wordt aangegaan voor de periode van één seizoen (1
September t/m 31 Augustus) en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met één
seizoen.
Ø Het logo van de sponsor wordt geplaatst op de sponsorpagina van de website van
de vereniging.
Ø De kosten voor de productie van het logo zijn voor de sponsor;
Het logo moet voldoen aan bepaalde esthetische- en kwaliteitseisen.
Goedkeuring van het logo wordt verleend door het bestuur.
Ø Bij afgekeurde logo’s zullen in overleg aanpassingen moeten worden gedaan of
zullen er aanvullende afspraken worden gemaakt.
Ø Voorafgaand aan de verlening ontvangt u van de vereniging een reminder
omtrent de verlenging van het sponsorpakket zodat u de mogelijkheid heeft tot het
opzeggen van de verbintenis.
Ø Per seizoen betaalt de sponsor, voorafgaand aan het
seizoen, het overeengekomen
bedrag aan sponsorgeld aan de vereniging.

Zilveren Sponsor

Bij deze vorm van sponsoring levert de sponsor digitaal een logo, van voldoende formaat,
aan. Dit logo wordt gebruikt voor de uitvoering van dit sponsorpakket. Het logo van de
sponsor wordt geplaatst op de sponsorpagina van de website van Handbalvereniging
BDC. Bij klikken op het logo wordt een link geactiveerd naar de website van de sponsor,
of een afbeelding of informatiebestand (bijvoorbeeld JPEG of PDF) geopend met alle
relevante en gewenste informatie over de sponsor. Tevens wordt het logo gedrukt op een
banner welke aan de muur wordt opgehangen tijdens alle thuiswedstrijden van de
dames- en herenselecties.

Bijdrage € 250,- per seizoen

Voorwaarden (deel 1):
Ø Het zilveren sponsorpakket wordt aangegaan voor de periode van één seizoen (1
September t/m 31 Augustus) en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met één
seizoen.
Ø Het logo van de sponsor wordt geplaatst op de sponsorpagina van de website van
de vereniging inclusief doorlink bij klikken.
Ø De kosten voor de productie van het logo zijn voor de sponsor;
Het logo moet voldoen aan bepaalde esthetische- en kwaliteitseisen.
Goedkeuring van het logo wordt verleend door het bestuur. Bij afgekeurde logo’s
zullen in overleg aanpassingen moeten worden gedaan of
zullen er aanvullende afspraken worden gemaakt.
De voorwaarden gaan verder op volgende pagina

Zilveren Sponsor (vervolg)

Voorwaarden (deel 2):
Ø Bij klikken op het logo zal de gebruiker automatisch worden doorverwezen naar de
website van de sponsor. In overleg met de sponsor kan er ook worden gekozen
voor een doorverwijzing naar een beeld- of informatiebestand (bijvoorbeeld JPEG
of PDF) waarin de door de sponsor gewenste informatie vermeld wordt.
Ø De banner wordt opgehangen bij thuiswedstrijden van de dames- en
herenselecties.
Ø De banner heeft een vaste maat waar geen concessies aan kunnen worden
gedaan. De maatvoering betreft een breedte van 200 en een hoogte van 100
centimeter.
Ø Voorafgaand aan de verlening ontvangt u van de vereniging een reminder
omtrent de verlenging van het sponsorpakket zodat u de mogelijkheid heeft tot het
opzeggen van de verbintenis.
Ø Per seizoen betaalt de sponsor het overeengekomen bedrag aan sponsorgeld aan
de vereniging.

Gouden Sponsor

Bij deze vorm van sponsoring levert de sponsor digitaal een logo, van voldoende formaat,
aan. Dit logo wordt gebruikt voor de uitvoering van dit sponsorpakket. Het logo van de
sponsor wordt geplaatst op de sponsorpagina van de website van Handbalvereniging
BDC. Bij klikken op het logo wordt een link geactiveerd naar de website van de sponsor,
of een afbeelding of informatiebestand (bijvoorbeeld JPEG of PDF) geopend met alle
relevante en gewenste informatie over de sponsor. Tevens wordt het logo gedrukt op een
banner welke aan de muur wordt opgehangen tijdens alle thuiswedstrijden van de
dames- en herenselecties. Tot slot wordt het logo op een beschikbare plek op het tenue
van de dames- of de herenselectie geplaatst. De verschillende plaatsen (rug shirt, mouw
shirt, voorkant broekspijp, achterkant broekspijp) hebben verschillende prijsstellingen.
Vanwege de langere gebruiksduur van de tenues is de termijn van dit sponsorpakket
twee seizoenen.

Bijdrage vanaf €400,- per seizoen
Kosten gespecificeerd op de volgende pagina

Gouden Sponsor (vervolg)
Plaatsing sponsorlogo op tenue Handbalvereniging BDC

Gouden Sponsor (vervolg)
Voorwaarden (deel 1):
Ø Het gouden sponsorpakket wordt aangegaan voor de periode van twee seizoenen
(1 September t/m 31 Augustus) waarna een optie tot verlengen zal worden
besproken.
Ø Het bestuur van Handbalvereniging BDC dient deze sponsoring goed te keuren.
Ø Het logo van de sponsor wordt geplaatst op de sponsorpagina van de website van
de vereniging inclusief doorlink bij klikken.
Ø De kosten voor de productie van het logo zijn voor de sponsor;
Het logo moet voldoen aan bepaalde esthetische- en kwaliteitseisen.
Goedkeuring van het logo wordt verleend door het bestuur. Bij afgekeurde logo’s
zullen in overleg aanpassingen moeten worden gedaan of zullen er aanvullende
afspraken worden gemaakt.
Ø Bij klikken op het logo zal de gebruiker automatisch worden doorverwezen naar de
website van de sponsor. In overleg met de sponsor kan er ook worden gekozen
voor een doorverwijzing naar een beeld- of informatiebestand (bijvoorbeeld JPEG
of PDF) waarin de door de sponsor gewenste informatie vermeld wordt.
Ø De banner wordt opgehangen bij thuiswedstrijden van de dames- en
herenselecties.
Ø De banner heeft een vaste maat waar geen concessies aan kunnen worden
gedaan. De maatvoering betreft een breedte van 200 en een hoogte van 100
centimeter.
Ø Het logo wordt standaard in één kleur geplaatst op het tenue.
Voor logo’s in meerdere kleuren zal een meerprijs worden berekend.
Ø Het logo van de sponsor wordt op de mouw of op
de broek of op de rug van het tenue van de damesof de herenselectie geplaatst.
De voorwaarden gaan verder op volgende pagina

Gouden Sponsor (vervolg)
Voorwaarden (deel 2):
Ø Ieder seizoen betaalt de sponsor het overeengekomen bedrag aan sponsorgeld
aan de vereniging.
Ø Voorafgaand aan de verlening ontvangt u van de vereniging een reminder
omtrent de verlenging van het sponsorpakket zodat u de mogelijkheid heeft tot het
opzeggen van de verbintenis.
Ø Per seizoen betaalt de sponsor het overeengekomen bedrag aan sponsorgeld aan
de vereniging.

Sponsorovereenkomst

Beëindiging van de sponsorovereenkomst, na afloop van de aangegane sponsortermijn, geschiedt op de
wijze als in de voorwaarden bepaald. Indien de sponsor later opzegt dan in de voorwaarden vermeld,
wordt deze geacht het eerstvolgende seizoen nog sponsor te zijn. De sponsorovereenkomst eindigt dan op
31 augustus van het eerstvolgende jaar. Bij tussentijdse opzegging worden geen sponsorgelden
gerestitueerd. Het bestuur kan te allen tijde een sponsorovereenkomst beëindigen. Voor een dergelijke
maatregel dienen wel zwaarwegende redenen zijn. De sponsor wordt in dat geval door het bestuur
schriftelijk en met redenen omkleed geïnformeerd. De sponsor kan bij de eerstvolgende Algemene
Vergadering bezwaar indienen tegen dit bestuursbesluit.

Slotwoord

In de gevallen waarin dit sponsorplan niet voorziet, wordt er door het bestuur een aanvullend besluit
genomen. Dit sponsorplan wordt van tijd tot tijd vernieuwd door de sponsorcommissie. Hierover zal dan een
nieuw bestuursbesluit genomen worden.
Sponsorovereenkomsten die aangegaan zijn ten tijde van de geldigheid van dit sponsorplan wijzigen door
vernieuwing van dit plan niet. Indien gewenst kan het bestuur of de sponsor in dat geval een nieuwe
overeenkomst aangaan onder de nieuwe voorwaarden. Dit is geen verplichting.
Dit sponsorplan is een bestuursbesluit, genomen ter vergadering op 11 Mei 2018 door het bestuur van de
handbalvereniging BDC te Soest.
Aldus besloten en getekend namens het voltallige bestuur.

