25 JANUARI 2022

SPONSORBELEIDSPLAN
RKSV OLYMPIA SCHINVELD
SIL THEUNISSEN
RKSV OLYMPIA SCHINVELD
Mariabergstraat 11 6451EG, Schinveld

Voorwoord
Sponsoring is voor een vereniging van groot belang. De financiële middelen welke voortvloeien uit
sponsoring, kunnen ingezet worden voor onder andere het aanschaffen van nieuwe kleding en
materialen, het onderhouden van onze accommodatie en biedt ons de mogelijkheid om diverse
activiteiten te organiseren voor jong en oud.

Voor u ligt het sponsorbeleidsplan van RKSV Olympia Schinveld. Dit plan is geschreven om alle
sponsormogelijkheden binnen de vereniging inzichtelijk te maken voor sponsoren en om ervoor te
zorgen dat zowel het bestuur, de leden van de sponsorcommissie als ook de leden van de vereniging
een duidelijk beeld hebben van de werving van nieuwe sponsoren. Ook biedt dit sponsorplan inzicht
in hetgeen wat de sponsor van ons als vereniging mag verwachten.

Wij hopen dat dit document voldoende informatie en duidelijkheid biedt en u vooral uitnodigt om
met ons in gesprek te gaan over wat het sponsoren van onze vereniging voor u kan doen!
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Hoofdstuk 1: Introductie RKSV Olympia Schinveld
Algemeen:
RKSV Olympia Schinveld, opgericht op 25 mei 1941, wil iedereen de mogelijkheid tot het beoefenen
van voetbal bieden. Als dorpsclub fungeren wij als meer dan alleen een sportvereniging. Leden
voelen zich thuis en zijn betrokken bij de club.
Al vele jaren brengen wij onze leden samen op ons vernieuwde sportpark. Zowel jong als oud worden
door middel van training, wedstrijden en activiteiten aan de club verbonden.
RKSV Olympia Schinveld wil met een maximale inbreng van eigen leden zo goed mogelijk presteren
op amateurniveau. Om deze ambitie zo goed mogelijk te waarborgen wordt veel aandacht besteed
aan de jeugd.
Kengetallen:
Aantal actieve Leden:
Aantal Senioren Teams:
Aantal Jeugd Teams:
Bereik sociale media:

+/- 327 personen
7 teams
10 teams
+/- 2000 personen

Contactgegevens:
Accommodatie:
Burg. Adams Sportpark
Mariabergstraat 11,
6451 EG, Schinveld
045 – 525 32 77
Voetbalclubolympiaschinveld@kpnmail.nl

Secretariaat:
John Haest
Op de keuken 22
6451 JL, Schinveld
06 10 94 78 31
Voetbalclubolympiaschinveld@kpnmail.nl

Website:
www.olympiaschinveld.nl

Socials:
https://www.facebook.com/olympiaschinveld
https://www.instagram.com/rksvolympiaschinveld/
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Organisatie:
Bestuur:
Voorzitter
Vice - voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdzaken
Wedstrijdzaken
Personeelszaken
Facilitaire zaken
Sponsorzaken

Roy Cornelissen
Marco Sturmans
John Haest
Roy Stevelmans
Johanna Reubzaet
Bas Pluijmackers
Jenny de Rooij
Bjorn Hendriks
Sil Theunissen

Leden sponsorcommissie:
Sil Theunissen
Roy Cornelissen
Edwin Sturtz
Jorrit Haest
Jeroen Geraets
Bjorn Hendriks

Tenue
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Hoofdstuk 2: Sponsoring bij RKSV Olympia Schinveld
Visie en doelstelling:
Het sponsorbeleid van RKSV Olympia Schinveld is gericht op het verwerven van financiële middelen
die worden benut ten gunste van alle leden van onze vereniging. Deze inkomsten zullen worden
aangewend om verbetering door te voeren aan de accommodatie, de materialen en de kleding.
Daarnaast kunnen wij door de extra financiële middelen activiteiten voor leden en niet leden
organiseren.
Wij werken vanuit een heldere visie die passend is voor een vereniging als RKSV Olympia Schinveld:
➢
➢
➢
➢
➢

De sponsor staat centraal.
We bieden passende voorwaarden.
We maken heldere afspraken met de sponsoren.
We werken samen.
We respecteren de goede naam van onze sponsoren en onze club.

Om een duidelijk beleid te kunnen voeren hebben wij de volgende doelstellingen gesteld:
De voetbalvereniging heeft binnen 3 jaar het volgende bereikt op het gebied van sponsoring:
• De vereniging is actief in het activeren en verbinden van sponsoren.
• De zijdes van het hoofdveld zijn voor minimaal 95% gevuld met sponsoren.

Samenstelling Sponsorcommissie:
Voorzitter/Bestuurslid:
Commisieleden:

Sil Theunissen
Roy Cornelissen
Jorrit Haest
Edwin Sturtz
Bjorn Hendriks
Jeroen Geraets
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Hoofdstuk 3: Sponsor opties bij RKSV Olympia Schinveld
Hoofdsponsor
De business sponsor is bereid om zijn naam te binden aan de club. Er zijn diverse mogelijkheden van
sponsoring wanneer u ervoor kiest om als business sponsor aan te treden bij onze vereniging.
onderstaand ziet u wat het business sponsorpakket inhoudt. Naast de basisvoorwaarden kunt u
ervoor kiezen om aanvullend extra zichtbaarheid op onze accommodatie te creëren.

Basis:
• Wedstrijdshirts:
•

Zeildoeken:

•

Advertentie:

•
•
•

Website:
Sociale media:
Activatie:

Aanvullend:
• Naam:
• Banner:
•
•

Dug-out:
Extra zeildoeken:

•

Kleding:

•

Anders:

Uw bedrijfslogo wordt op de voorzijde van ons wedstrijdshirt gedrukt. Van
jeugd tot senioren, alle teams spelen met uw logo op het shirt.
er worden twee zeildoeken langs de lijn van ons hoofdveld gehangen.
Hiermee creëren wij u extra zichtbaarheid op onze accommodatie.
Uw logo, of advertentie, wordt op de televisie geprojecteerd. Deze wordt
meermaals per dag zichtbaar gemaakt in de kantine van onze vereniging.
uw naam en logo worden goed zichtbaar op onze website geplaatst.
wij zullen u meermaals zichtbaar maken op onze sociale media pagina’s.
Geheel op maat zullen wij een activatieprogramma voor u opmaken.

er bestaat een mogelijkheid om u naam te verbinden aan de club.
U kunt ervoor kiezen om een extra banner te laten hangen onder het grote
zeildoek tussen onze kleedlokalen in.
beide dug-outs kunnen voorzien worden van uw naam/logo.
wilt u meer zeildoeken? Geen probleem, geheel naar wens kunnen wij meer
zeildoeken maken en deze langs de lijn van ons hoofdveld hangen.
Er bestaat de mogelijkheid om warmloopshirts, tassen, trainingspakken etc.
te laten maken, voorzien van uw logo.
heeft u zelf nog een idee om uw bedrijf nog beter zichtbaar te maken op
onze accommodatie. In overleg kunnen wij kijken naar de mogelijkheden.

De kosten voor deze sponsor optie wordt in overleg met u vastgesteld.
U gaat deze overeenkomst voor een periode van minimaal 3 jaren aan.
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Top Sponsor
De Ster sponsor is bereid om zijn naam te binden aan de club. Er zijn diverse mogelijkheden van
sponsoring wanneer u ervoor kiest om als sub sponsor aan te treden bij onze vereniging.
onderstaand ziet u wat het Ster sponsorpakket inhoudt. naast de basisvoorwaarden kun u ervoor
kiezen om aanvullend extra zichtbaarheid op onze accommodatie te creëren.

Basis:
• Wedstrijdshirts:
•

Zeildoeken:

•

Advertentie:

•
•
•

Website:
Sociale media:
Activatie:

Aanvullend:
• Dug-out:
• Extra zeildoeken:
•

Kleding:

•

Anders:

Uw logo wordt op de achterzijde van ons wedstrijdshirt gedrukt. U kunt
kiezen tussen de boven- of de onderkant.. Van jeugd tot senioren, alle teams
spelen met uw logo op het shirt.
er worden twee zeildoeken langs de lijn van ons hoofdveld gehangen.
Hiermee creëren wij u extra zichtbaarheid op onze accommodatie.
Uw logo, of advertentie, wordt op de televisie geprojecteerd. Deze wordt
meermaals per dag zichtbaar gemaakt in de kantine van onze vereniging.
uw naam en logo worden goed zichtbaar op onze website geplaatst.
wij zullen u meermaals zichtbaar maken op onze sociale media pagina’s.
Geheel op maat zullen wij een activatieprogramma voor u opmaken.

beide dug-outs kunnen voorzien worden van uw naam/logo.
wilt u meer zeildoeken? Geen probleem, geheel naar wens kunnen wij meer
zeildoeken maken en deze langs de lijn van ons hoofdveld hangen.
Er bestaat de mogelijkheid om warmloopshirts, tassen, trainingspakken etc.
te laten maken, voorzien van uw logo.
heeft u zelf nog een idee om uw bedrijf nog beter zichtbaar te maken op
onze accommodatie. In overleg kunnen wij kijken naar de mogelijkheden.

De kosten voor deze sponsor optie wordt in overleg met u vastgesteld.
U gaat deze overeenkomst voor een periode van minimaal 3 jaren aan.
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Kleding sponsor
Als kledingsponsor kunt u alles, behalve de wedstrijdshirts sponsoren. Geheel naar eigen invulling
kunt u onder andere tassen, jassen, warmloopshirts, trainingspakken etc. voorzien van uw naam.
Onderstaand treft u het basispakket aan wat een kledingsponsor kan verwachten.
Basis:
•

Kleding:

•
•
•
•

Zeildoek:
Advertentie:
Website:
Sociale media:

Aanvullend:
• Extra zeildoeken:
•

Anders:

Uw naam of logo wordt gedrukt op een van bovenstaande artikelen. Dit kan
voor één of meerdere teams.
er wordt een zeildoek met uw logo gedrukt.
uw logo, of advertentie, wordt op de televisie in de kantine geprojecteerd.
uw naam en logo worden op onze website geplaatst.
wij lichten uw bedrijf meermaals toe op onze sociale media pagina’s.

wilt u meer zeildoeken? Geen probleem, geheel naar wens kunnen wij meer
zeildoeken maken en deze langs de lijn van ons hoofdveld hangen.
heeft u zelf nog een idee om uw bedrijf nog beter zichtbaar te maken op
onze accommodatie. In overleg kunnen wij kijken naar de mogelijkheden.

De kosten voor deze sponsor optie wordt in overleg met u vastgesteld.
U gaat deze overeenkomst voor een periode van minimaal 1 jaar aan.

Event sponsor
Als vereniging organiseren wij regelmatig activiteiten en evenementen voor zowel jong als oud. Als
event sponsor verbind u uw naam aan één of meerdere evenementen van onze vereniging.
onderstaand treft u de basisvoorwaarden van onze event sponsorpakket aan. Daarnaast kun u geheel
naar keuze aanvullende opties kiezen.

Basis:
•

Advertentie:

•
•

Sociale media:
Website:

Uw logo wordt op onze flyers en posters gedrukt. Deze worden op meerdere
locaties in de omgeving opgehangen. Daarnaast zal uw naam en logo
zichtbaar op de beamer tijdens ons event zijn. Ook zal uw naam meermaals
door de dj genoemd worden gedurende het evenement.
wij lichten uw bedrijf meermaals toe op onze sociale media pagina’s.
uw naam en logo worden op onze website geplaatst.

Aanvullend:
•

Zeildoek:

•

Anders:

voor een bedrag van € 150,00 euro kunt u een zeildoek laten drukken. Deze
wordt langs de zijlijn van ons hoofdveld opgehangen.
heeft u zelf nog een idee om uw bedrijf nog beter zichtbaar te maken op
onze accommodatie. In overleg kunnen wij kijken naar de mogelijkheden.

De kosten voor deze sponsor optie wordt in overleg met u vastgesteld.
U gaat deze overeenkomst per evenement aan. Er bestaat een mogelijkheid voor meerdere events
per jaar.
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Reclamedoek:
Indien u kiest voor een reclamedoek dan wordt er langs de zijlijn van ons hoofdveld een zeildoek van
247*79cm opgehangen. De kosten voor het maken van het zeildoek neemt de club voor zijn
rekening. Onderstaand treft u de basisvoorwaarden aan. Aanvullend zijn er ook nog extra opties
mogelijk tegen bijbetaling.

De kosten voor deze sponsoroptie bedragen € 150,00
U gaat deze overeenkomst per seizoen aan.

Advertentie:
In een wereld waar steeds meer gebruik wordt gemaakt van technologie en waar duurzaamheid
hoog in het vaandel staat kun je ook als voetbalvereniging niet achterblijven. Om deze reden hebben
wij sinds een aantal maanden zoveel mogelijk informatie op papier vervangen door informatie op de
televisie in de kantine. Door middel van Narrowcasting kunnen wij op een eenvoudige manier de
gewenste informatie delen met onze leden.
Wat is Narrowcasting dan precies?
Narrowcasting is letterlijk het gericht, op een beeldscherm, uitzenden van informatie welke specifiek
voor een bepaalde doelgroep bestemd is.
Als voetbalvereniging zetten wij de Narrowcasting in voor diverse doeleinden, denk hierbij aan:
•
Het presenteren van het menu met daarbij de prijzen.
•
Het tonen van nieuwsitems gerelateerd aan de club.
•
Foto’s delen.
•
Het delen van de stand en de opstelling van onze seniorenteams. (op dit moment enkel het
1e elftal, dit zal in de aanloop naar komend seizoen uitgebreid worden)
•
Het presenteren van de uitslagen en competitiestanden. (momenteel nog in ontwikkeling)
Naast bovenstaande zijn wij momenteel bezig met het opzetten van presentatiepagina’s voor onze
sponsoren. Wij waarderen onze sponsoren en willen hen zo veel mogelijk zichtbaar maken op onze
accommodatie. Buiten doen we dit door middel van een zeildoek langs het kunstgrasveld en binnen
bieden we u vanaf nu de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding een advertentie of
presentatiepagina te casten op de televisie.
Onderstaand een aantal voorbeelden van hoe de pagina’s op de televisie uit zien.
https://app.digitalsignage-templates.com/template/34e75c7f-6bdd-4041-94da-768ceff95aa3
https://app.digitalsignage-templates.com/template/5d934bb0-1fdc-48bf-b09b-12e8dc4a9737
https://app.digitalsignage-templates.com/template/b2890d21-d29d-4826-8507-f02d64632477
Hebben we uw interesse gewekt? Lees hier hoe we te werk gaan.
Een Lid van onze sponsorcommissie gaat in overleg met u om de juiste informatie in kaart te krijgen.
Denk hierbij aan de tekst, het logo, de uitstraling en de duur van de zichtbaarheid.
Wanneer dit allemaal in kaart is zullen we aan de hand van deze informatie een concept
sponsorpagina maken, u krijgt een link, zoals hierboven, per mail toegestuurd. Hier kunt u kijken of
alles geheel naar wens is.
Als de pagina goed is zullen we in overleg met u de start en einddatum vastleggen.
Om het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken werken we hierbij altijd volgens de
kalenderweken. Dit wil zeggen dat de eerste dag van zichtbaarheid altijd op een maandag is en tot en
met zondag zichtbaar is.
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Wat zijn de kosten:
Flexibiliteit vinden wij belangrijk, maar duidelijkheid moet er voor beide partijen zijn. Daarom hebben
we de volgende betalingsvoorwaarden opgesteld:
•
De zichtbaarheid geldt per kalenderweek (MA t/m ZO)
•
Voorafgaand wordt in overleg het aantal weken vastgesteld.
•
De facturatie van de overeengekomen aantal weken wordt vooruit gefactureerd.
•
Verlengen is altijd mogelijk.
De kosten zijn als volgt ingedeeld:
Aantal weken
Kortingspercentage
0 tot 12 weken
0%
13 tot 20 weken
5%
21 tot 26 weken
10 %
27 weken of langer
in overleg.
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Hoofdstuk 4: proces uitvoering
1. Alle sponsoraanvragen worden neergelegd bij / gecoördineerd door de sponsorcommissie
van RKSV Olympia Schinveld.
De sponsor wordt direct benaderd door een van de leden, in overleg met de persoon die de
sponsor aandraagt aan de commissie. Er wordt een afspraak ingepland om de sponsoropties
aan de hand van dit sponsorplan te bespreken.
2. Alle afspraken betreffende sponsoring worden vastgelegd aan de hand van een
sponsorovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is afhankelijk van het
sponsorpakket.
3. De sponsorcommissie draagt zorg voor een juiste administratie en opvolging inzake
sponsoring. Gedurende de looptijd dient de sponsorcommissie aandachtspunten en acties op
te pakken en af te handelen in overleg met de sponsor.
4. Mocht er om welke reden dan ook niet aan de betalingsverplichting voldaan kunnen worden
dient de sponsor hier zelf contact over op te nemen met één van de leden van de
sponsorcommissie. De commissie zal gezamenlijk overleggen welke opvolging het hier aan
geeft.
5. De sponsor gaat akkoord met het gebruik van zijn of haar logo en bedrijfsgegevens voor
marketingdoeleinden van de vereniging.
6. De betaling van het sponsorpakket dient, indien anders overeengekomen, voldaan te worden
alvorens er zaken in gang gezet worden.
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Woord van dank
Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in een sponsorpakket bij onze mooie vereniging.
Wij zijn blij met alle steun die wij ontvangen. Wij hopen dan ook dat wij dit sponsorplan u
aanspreekt. Door de diversiteit in sponsoring is er voor ieder wat wils.
In het geval dat u meer informatie wilt of een specifieke vraag heeft, neem dat contact op met een
van de leden van onze sponsorcommissie zoals beschreven in dit sponsorbeleidsplan. Graag
overleggen wij met u, hoe we uw wensen kunnen realiseren.
Graag zien wij u spoedig langs onze velden, onze accommodatie of tijdens een van de
sponsorbijeenkomsten.

Bedankt, en tot snel!
Namens,
Bestuur en sponsorcommissie RKSV Olympia Schinveld.
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