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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 komt de uitstraling en de levendigheid van de regio, de vereniging en haar leden ten goede.
Een levendige vereniging trekt meer
leden en publiek, met als resultaat
extra inkomsten en natuurlijk meer
zichtbaarheid voor de sponsoren.
Zo werken de sponsorgelden als een
kloppend hart binnen de vereniging.
Dit is het sponsorplan van Sloeproeivereniging Kop van Noord-Holland.
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 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 staan de voorwaarden voor
sponsoren in dit sponsorplan. In sponsorovereenkomsten zal naar dit
document worden verwezen.

Sponsoren kunnen een overeenkomst
aangaan, 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 er voor 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.
Wij hopen dat dit document
voldoende duidelijkheid biedt.
Namens het bestuur van Sloeproeivereniging Kop van Noord-Holland,
Het bestuur
Sloeproeivereniging
Kop van Noord Holland

Specifieke
Sponsoring:
SLOEPHOOFDSPONSOR:
Een hoofdsponsor levert van alle
sponsoren de grootste financiële
bijdrage. De naam of het logo van
deze sponsor krijgt een prominente
plaats op de sloep. Op de website
www.sloeproeiennoordkop.nl wordt
een link geplaatst naar de website van
de sponsor. In de sponsorkolom zal de
naam of het logo van de hoofdsponsor bovenaan staan. Als een kleding
sponsor wordt gevonden, zal naast
het logo van de kledingsponsor ook
het logo van de hoofsponsor zichtbaar zijn op de kleding. De hoofsponsor gaat een sponsorovereenkomst
aan voor een jaar, de hoofdsponsor
krijgt na een jaar als eerste kans de
zijn termijn weer met een jaar te verlengen. Er is jaarlijks ruimte voor één
hoofdsponsor per sloep.
Sloeproeivereniging Kop van
Noord-Holland verleent aan de
hoofdsponsor een tegenprestatie, dit
kan zijn; een teambuildingsessie, het
opzetten van een personeelsteam (10
trainingen + 1 wedstrijd) of een sloeproei-clinic voor het personeel van de
hoofdsponsor. Andere mogelijkheden
zijn bespreekbaar.

Voorbeeld van sponsor logo’s op
een sloep

SLOEPSPONSOR:
Deze sponsor levert een kleiner financieel aandeel dan de hoofdsponsor,
het logo van de sponsor zal zichtbaar
zijn op de sloep. De sponsor krijgt
een link op de website. De sponsor
gaat een overeenkomst aan voor de
duur van minimaal één jaar en krijgt
jaarlijks de kans dit weer met een jaar
te verlengen.
RIEMSPONSOR:
De riemsponsor levert een kleiner
financieel aandeel dan een sponsor.
Bij deze vorm van sponsoring is het
logo van de riemsponsor zichtbaar op
minimaal twee van de acht riemen.
Op de website zal een link worden
geplaatst naar de website van de
riemsponsor. Een riemsponsor heeft
de mogelijkheid alle riemen van zijn
logo te voorzien, dit voor een gereduceerd tarief. De sponsor gaat een
overeenkomst aan voor de duur van
jaar en krijgt jaarlijks de kans dit weer
met een jaar te verlengen.

Voorbeeld van riemsponsoren

KLEDINGSPONSOR:
De kleding sponsor levert 15 wedstrijdshirts per team in de juiste clubkleuren.
Op shirts moet het logo van de vereniging zichtbaar zijn op de linker borst.
De ruimte op de rug is geheel voor de
kledingsponsor. Op de website zal een
link worden geplaatst naar de website
van de kledingsponsor. Voor de kledingsponsor zoeken we een bedrijf dat
voor meerdere jaren wil sponsoren,
waarbij elk jaar de sponsoring kan
worden uitgebreid met bijvoorbeeld;
Shirts voor na de wedstrijd, trainingspakken, tassen, jassen etc.
Voorbeeld van kledingsponsor

GOEDEREN- OF DIENSTEN-

SPONSOR:
Bij deze vorm van sponsoring verzorgt de sponsor een zeer specifiek
onderdeel van de vereniging. U kunt
hierbij denken aan bijvoorbeeld onderhoud, materialen voor onderhoud,
transport van de sloep of andere
diensten. Omdat deze vorm van sponsoring per keer erg kan verschillen
zullen nadere bepalingen hierover bij
bestuursbesluit en in samenspraak met
de sponsor worden vastgesteld in een
sponsorovereenkomst.

Verschillende
sponsorvarianten
kunnen met elkaar
gecombineerd
worden,
bijvoorbeeld
kledingsponsor en
riemsponsor

Sponsortarieven
TYPE SPONSOR

1 SLOEP
1 jarig
contract

3 jarig
contract

2 SLOEPEN
1 jarig
contract

Sloep-hoofdsponsor

€ 750

€ 1750

€ 1250

Sloep-sponsor

€ 500

€ 1300

€ 750

(1x500 2x400)

Riem-sponsor per 2 riemen € 150

€ 400

Riem-sponsor per sloep

€ 1250

€ 450

(1x150 2x125)

€ 225

(= vier riemen)

*Let op: de kosten voor het bestickeren van sponsorlogo’s op de riemen
of op de de boot, zijn niet inbegrepen bij de prijzen in de tabel
en voor rekening van de sponsor.

3 jarig
contract
€ 3250

(1x1250 2x1000)

€ 1950

(1x750 2x600)

€ 600

(1x250 2x175)

De hoofdsponsor krijgt in overleg een
sloeproeiclinic, een teambuildingsessie
of bedrijfsroeien aangeboden (bedrijfsroeien is 10 x trainen en 1 wedstrijd,
wedstrijdkosten zijn voor de sponsor)
Wat doen wij voor de sponsoren?
Iedere sponsor krijgt positieve publiciteit door vermeldingen op social
media, zichtbaarheid tijdens sloeproei-evenementen en Sloeproeivereniging Kop van Noord-Holland
zal proberen minimaal een keer per
jaar met een foto van de sloep met
logo’s van de sponsoren in de lokale
krant te komen.

positieve
publiciteit
in de
media

Voorwaarden

• Een sponsorovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van
minimaal 1 kalenderjaar.
• Een sponsorovereenkomst kan worden aangegaan voor meerdere jaren.
• Alle sponsor overeenkomsten verlopen na de periode waarvoor ze zijn
aangegaan.
• Alle sponsoren worden in november voor het verlopen van het sponsorcontract
benaderd voor het aangaan van een nieuwe termijn.
• Bij het aangaan van een nieuwe sponsorovereenkomst wordt het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ondertekenen van het sponsor contract
betaald.
• Bij verlenging van het sponsorcontact kunnen nieuwe voorwaarden
worden gesteld.
• Bij verlenging van de sponsorovereenkomst wordt het sponsorgeld
overgemaakt voor 1 december, voorafgaand aan het sponsorjaar.
• Alle sponsoren zorgen zelf voor de bestickering van de sloep, al dan niet
in overleg met andere sponsoren.
• Diverse sponsorvormen kunnen met elkaar gecombineerd worden.
• De kosten voor het plaatsen van reclamestickers zijn voor rekening van
de sponsor.

Vrienden:
Wilt u de vereniging steunen, donaties
zijn altijd welkom. Bij een donatie van
€ 50,- bent u vriend van de vereniging.

Contactgegevens:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
e-mail:
website:
Bankrekening:
Kvk-nummer:

Sloeproeivereniging Kop van Noord-Holland
Callantsogervaart 10
1788 PS
Julianadorp
info@sloeproeiennoordkop.nl
www.sloeproeiennoordkop.nl
NL 05 RABO 0341 5963 29
71882359

Voorzitter:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:

Debby Bijl
Callantsogervaart 10
1788 PS
Julianadorp
06254043565
voorzitter@sloeproeiennoordkop.nl

Secretaris:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:

Bart Been
Schoolweg 62 A
1787AW
Julianadorp
0629062371
secretaris@sloeproeiennoordkop.nl

