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Voorwoord:
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 Maastricht, 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 (concept seizoen 2016-2017) sponsorplan van de voetbalvereniging Geusselt Sport.
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 het derde hoofdstuk een overzicht van de verschillende
sponsorvarianten en de bijbehorende voorwaarden. In sponsorovereenkomsten zal naar dit
document worden verwezen. 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. 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.
Namens het bestuur van de voetbalvereniging Geusselt Sport,
Roy Hulst
(sponsorcommissie)
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Hoofdstuk 1.
Introductie van Geusselt Sport
Historie:

+

=

Na eerdere verkenningsgesprekken in 2001 tussen RKSV Rapid en Sportclub WVV, werden
deze afgekapt nadat de Gemeente Maastricht niet voldoende toezeggingen kon doen aan
een eventuele nieuwe fusieclub.
In 2011 zochten beide verenigingen wederom toenadering tot elkaar. Dit leidde uiteindelijk
wel tot een fusie in 2012. De fusievereniging GEUSSELT SPORT is per 1 juli 2012 ontstaan uit
een samensmelting van twee van de oudste voetbalclubs uit Maastricht, RKSV Rapid en
Sportclub W.V.V.’28. De Rooms Katholieke Sport Vereniging Rapid (Roomse Adel Prijkt In
Daden) werd op 29 mei 1920 opgericht en Sportclub W.V.V.’28, oorspronkelijk genaamd RK
Voetbalvereniging W.V.V., op 1 april 1928.
Omdat tijdens het fusieproces ervoor is gekozen niet 2012 als officiële oprichtingsdatum te
nemen, maar de oudste oprichtingsdatum van een van beide verenigingen, staat in de
statuten “sinds 1920” als oprichtingsdatum.
Met de nieuwe, door de leden zelf verzonnen en verkozen naam GEUSSELT SPORT, wordt de
nauwe verbondenheid van beide clubs met het Geusseltgebied tot uitdrukking gebracht.
Het voetbalcomplex ligt aan de Vijfkamp 1, achter stadion "De Geusselt", ingeklemd tussen
de wijken Scharn-Noord, Amby en Wittevrouwenveld en naast het nieuwe United World
College.
Het ruim opgezette clubgebouw bestaat uit een ruime kantine, aparte bestuurskamer,
keuken, materiaalhok met onder de kantine de kleedruimtes, 6 kleedlokalen voor de
elftallen, 2 kleedlokalen voor de scheidsrechters en een aparte massageruimte. GEUSSELT
SPORT beschikt over 2 verlichte wedstrijdvelden en een verlicht trainingsveld. Naast het
complex bevinden zich voldoende parkeerplaatsen.
Het tenue bestaat uit een zwart-rood-wit shirt, zwarte broeken en zwarte kousen met een
rode band. Hiermee wordt aangehaakt bij de tenues van de 2 voormalige clubs.
GEUSSELT SPORT hoopt dat het huidige sportcomplex in de toekomst de basis wordt voor
een grote en stabiele vereniging. Een begrip in de omgeving met een volledige jeugdafdeling
en meer mogelijkheden om ook op sportief gebied de weg omhoog weer in te slaan.
In seizoen 2016-2017 speelt het 1e herenelftal in de 2e klasse G (doelstelling promotie naar
1ste klasse en ambitie richting hoofdklasser) en vrouwen 1 in de 3e klasse E.

Club-info:
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Datum oprichting
29 mei 1920
Leden
275
KNVB Clubcode
BBJT57D
Clubtenue
Shirt: Zwart/Rood, Schuine witte rand
Broek: Zwart
Kousen: Zwart met rode band
Correspondentie Adres
Secretaris Piet Janssen
Professor Kernstraat 86B, 6224BB Maastricht
0031-(0)43-3623464
Locatie Accommodatie
Sportpark Geusselt
Vijfkamp 1, 6225 XN Maastricht
Tel.nr: 0031-(0)43-3622080
Rekeningnummer sponsoren & leden
ING Maastricht, IBAN NL71INGB0001209302 BIC INGBNL2A
BTW nummer Geusselt Sport
BTW nr. 003045195B01
KVK nummer Geusselt Sport
KVK 14625426

Contact/Organisatie:
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BESTUUR
Jan Karssemakers (Voorzitter)
Piet Janssen (Secretaris)
Professor Kernstraat 86 B,
6224 BB Maastricht
Nico Eikenboom (Jeugdzaken)
Ralph Bons (Technische zaken)
Jack Tuwet
(Wnd penningmeester/materialen)
Chris Lewerissa (Algemene zaken)

06-13234545
043-3623464

karssemakersjan@gmail.com
janssenp1@outlook.com

06-52457327
06-52431077
06-40232276

nicoeikenboom@gmail.com
ralph.bons@hotmail.com
jacktuwet@hotmail.com

06-29221589

Chris.Lewerissa@maastricht.nl

06-55378449
06-52457327
06-18364974
06-43026510
06-18693644

elissen@hetnet.nl
jeugdsecretariaat@geusseltsport.nl
paulkempeners@hotmail.com
Sjef.Zwackhalen@trajekt.nl
Roy.hulst@trajekt.nl

COMMISSIE SPONSORING & PR
Algemeen mailadres
Roy Hulst (administratie)

06-18693644

sponsoring-pr@geusseltsport.nl
roy.hulst@trajekt.nl

COMMISSIE ACTIVITEITEN
Sjef Zwackhalen
Roy Hulst

06-43026510
06-18693644

Sjef.Zwackhalen@trajekt.nl
roy.hulst@trajekt.nl

COMMISSIE ACCOMMODATIE
Harrie Gelissen
Bert Sour

06-41557790
06-46086621

JEUGD
Jeugdvoorzitter : John Elissen
Jeugdsecretaris: Nico Eikenboom
Jeugdpenningmeester : Paul Kempeners
Coördinatie Jeugd :
Roy Hulst/Sjef Zwackhalen
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Hoofdstuk 2.
Sponsoring bij Geusselt Sport:
De inkomsten die sponsoring voor Geusselt Sport genereert dienen als aanvulling op het
totaal aan inkomsten. Met deze extra inkomsten kan het kwaliteitsniveau voor de leden
worden verbeterd. Teneinde het beleid en de uitvoering van de sponsoring structuur te
geven heeft Geusselt Sport een sponsorcommissie ingesteld. Deze sponsorcommissie draagt
zorg voor een sponsorplan. Tevens zal de sponsorcommissie de uitvoering verzorgen van het
sponsorbeleid (werving sponsors, presentatiemap, administratie, vervaardigen reclameuitingen, etc.).
De sponsorcommissie bestaat uit een bestuurslid/kartrekker en een aantal ondersteunende
leden. De kartrekker van de sponsorcommissie maakt onderdeel uit van het bestuur van
Geusselt Sport. De sponsorcommissie verzorgt het sponsorplan en is verantwoordelijk voor
de uitvoering ervan. Er zal een actuele administratie rond de sponsorcontracten worden
gevoerd en zal in samenwerking met bestuur voor naleving van contracten zorgdragen.
Tijdens de jaarlijkse ALV-vergaderingen zal een jaaroverzicht gepresenteerd worden. Het is
tevens de denktank als het gaat om nieuwe vormen van sponsoring.

Doel :
De sponsorcommissie heeft zich ten doel gesteld het genereren van gelden ten behoeve van
de voetbalvereniging Geusselt Sport. Met de gelden die bijeengebracht worden kan Geusselt
Sport de kwaliteit aan haar leden blijven bieden die zij nodig acht als het gaat om de
sportbeoefening en alle randvoorwaarden die daarbij nodig zijn. De commissie streeft naar
een sponsor omzet die de begroting van seizoen 2016-2017 dekkend maakt. Daarna zal er
per jaar een omzet bepaald worden die zij wil realiseren.

Visie :
Vanuit het sponsorbeleid heeft de sponsorcommissie een werkwijze voor ogen die passend
is bij een vereniging als Geusselt Sport:
• Sponsoring is vooral gunnen vanuit betrokkenheid
• We bieden voor elk wat wils in deze wat moeilijke tijd
• We maken heldere afspraken over de tegenprestaties
• We werken samen vanuit wederzijdse toegevoegde waarde
• We gaan met respect en zorg om met de goede naam van sponsor en club
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Hoofdstuk 3.
Sponsor opties bij Geusselt Sport.

Samenvatting van onze mogelijkheden:
Thema
Selectie
teams

Onderdeel
Hoofdsponsor *
Topsponsor
Stersponsor
Supersponsor
Wedstrijdbal
Wedstrijdsponsor
Wedstrijdaffiche

Keuze
Heren 1
Heren 2; Dames 1
JO19/JO17/JO15
JO13/JO11/JO9/JO7
1ste elftal
1ste elftal
1ste elftal

Bijdrage
€ 4500.- / jaar
€ 2500.- / jaar
€ 750.- / jaar
€ 500.- / jaar
€ 75.- / keer
€ 100.- / keer
€ 100.- / jaar

Duur
In overleg
In overleg
In overleg
In overleg
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

Kleding

Shirt/tenue
Sponsor (2 jaar)
Trainingspakken
Coachjassen
Voetbaltassen
Sokken

Lagere senioren
elftallen

€ 1250.- / jaar

Eenmalig

€
€
€
€

Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

(tzt worden
illustraties
toegevoegd)

Borden

PR

Promotion-borden
ingang van terrein
Veldborden

50.- / pak
75.- / jas
40.- / tas
25.- / paar

€ 850.- / jaar
Incl. maakkosten
€ 150.- / jaar
Excl. €125.maakkosten

In overleg
In overleg

Website GS

Banner
Logo
Link
Wedstrijdsponsor
Wedstrijdbal

€ 200.- / jaar
€ 150.- / jaar
€ 50.- / jaar
€ 100.- / keer
€ 75.- / keer

Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

Kantine TV

½ pagina
Hele pagina

€ 150.- / jaar
€ 250.- / jaar

Eenmalig
Eenmalig

Grote evenementen
- Toernooien
- Feestelijke
activiteiten

Hoofdsponsor

€ 250.- (incl.
volgende opties)
€ 50.€ 50.€ 75.€ 75.€ notk

Eenmalig

Advertentie
Logo Poster
Banner website
Kantine TV
Overige

Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
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Thema
Voordeel

Onderdeel
Pakket met veel
voordeel !!

Keuze
GOUD
ZILVER
BRONS

Bijdrage
€ 1000.- / jaar
€ 750.- / jaar
€ 500.- / jaar

Duur
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

Donaties en
giften

Vriend van
Geusselt Sport

Jeugdsponsor
Club van 50
Plek van 20
Niet spelend lid

€
€
€
€

Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

10.- / jaar
50.- / jaar
20.- / jaar
30.- / jaar

Alle bovenstaande onderdelen worden in hoofdstuk 4 nader toegelicht.

Maatwerk gewenst?
Ondanks de uitgebreide optielijst aan sponsormogelijkheden, kan het natuurlijk zo zijn dat u
als potentiële sponsor van Geusselt Sport een ander idee of andere wens heeft. Graag
bespreken wij uw wensen of mogelijkheden en verkennen we samen hoe we deze het best
kunnen realiseren. Laat het ons weten en we nemen direct contact met u op.
Sponsoring versus donatie of gift.
Het is niet altijd even duidelijk wat het verschil is tussen beide begrippen. Wij gaan ervan uit
dat bij sponsoring sprake is van een tegenprestatie en bij een donatie of gift in principe niet.
Sponsorovereenkomst.
In alle gevallen waarin u en Geusselt Sport tot een sponsoring afspraak komen, zal deze
worden vastgelegd in een zogenaamde sponsorovereenkomst. Op deze manier maken we
voor beide samenwerkingspartners volstrekt duidelijk wat we hebben afgesproken. De
sponsorovereenkomst zal ondertekend worden door u en de voorzitter van Geusselt Sport.
Op alle sponsorovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. In de bijlage vindt u
een voorbeeld overeenkomst.
Eigendom.
Alle artikelen die op basis van de sponsor afspraken worden aangeschaft, zijn en blijven
eigendom van Geusselt Sport.
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Hoofdstuk 4.
Uitwerking en toelichting sponsormogelijkheden.

Sponsor selectie teams Geusselt Sport:
Selectie
Teams

* Hoofdsponsor
Topsponsor
Stersponsor
Supersponsor

Heren 1
Heren 2; Dames 1
JO19/JO17/JO15
JO13/JO11/JO9/JO7

€ 4500.- / jaar
€ 2500.- / jaar
€ 750.- / jaar
€ 500.- / jaar

In overleg
In overleg
In overleg
In overleg

Onze tegenprestaties:
• U wordt als hoofd- en topsponsor lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind
van dit hoofdstuk);
• Uw merknaam/logo wordt bedrukt op de shirts van het door u gesponsorde team;
• Uw merknaam/logo komt op één veldbord langs onze velden (hoofd- en topsponsor).
De hoofdsponsor ter hoogte van de middenlijn van het hoofdveld, de topsponsor
aansluitend;
• U ontvangt van het gesponsorde team een ingelijste teamfoto in voetbaltenue;
• Vermelding van de merknaam/logo op onze website www.geusseltsport.nl (onder de
noemer “hoofdsponsor”, “topsponsor”, “stersponsor” of “supersponsor”) en kantine TV
(hoofdsponsor hele pagina, topsponsor ½ pagina);
• Vermelding van de merknaam/logo op het wedstrijdaffiche van ons 1ste elftal;
• U of een van uw afgevaardigden zullen voor en na iedere thuiswedstrijd, worden
ontvangen in onze kantine met koffie, vlaai en een drankje;
• U wordt per mail op de hoogte gehouden van alle activiteiten;
• U ontvangt per mail uitnodigingen voor al onze feestelijke activiteiten;
• Gratis entree tot alle thuiswedstrijden van het 1ste elftal van Geusselt Sport.
* Inbegrepen bij hoofdsponsor zijn alle bovenstaande tegenprestaties + een groot Promotion
bord aan de ingang van ons terrein.

Kledingsponsor:
(Alle kleding is en blijft eigendom van Geusselt Sport)
Kleding

* Shirt/tenue
Sponsor (2 jaar)
Trainingspakken
Coachjassen
Voetbaltassen
Sokken

Lagere senioren
elftallen

€ 1250.- / jaar

In overleg

€
€
€
€

Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

50.- / pak
75.- / jas
40.- / tas
25.- / paar
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Onze tegenprestaties:
* U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit hoofdstuk);
• Uw merknaam/logo wordt bedrukt op de shirts van het door u gesponsorde team;
• Uw merknaam/logo komt op één veldbord langs onze velden;
• U ontvangt van het gesponsorde team een ingelijste teamfoto in voetbaltenue;
• Vermelding van de merknaam/logo op onze website www.geusseltsport.nl (onder de
noemer “kledingsponsor”), en kantine TV (½ pagina);
• U wordt per mail op de hoogte gehouden van alle activiteiten;
• U ontvangt per mail uitnodigingen voor al onze feestelijke activiteiten;
• Gratis entree tot alle thuiswedstrijden van het 1ste elftal van Geusselt Sport.

Bordsponsor:
Borden

Promotion-borden
ingang van terrein
Veldborden

€ 850.- / jaar
Incl. maakkosten
€ 150.- / jaar
Excl. €125.maakkosten

In overleg
In overleg

Onze tegenprestaties:
• U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit hoofdstuk);
• Uw merknaam/logo komt op één veldbord langs onze velden;
• Vermelding van de merknaam/logo (promotion bord) of naamsvermelding (veldbord)
op onze website www.geusseltsport.nl (onder de noemer “Geusselt sport Promotion” of
“bordsponsor”), en kantine TV (naamsvermelding bij veldbord en ½ pagina bij Promotion);
• U wordt per mail op de hoogte gehouden van alle activiteiten;
• U ontvangt per mail uitnodigingen voor al onze feestelijke activiteiten;
• Gratis entree tot alle thuiswedstrijden van het 1ste elftal van Geusselt Sport.
Wedstrijdbal en wedstrijdposter:
Selectie
teams

* Wedstrijdbal
* Wedstrijdsponsor
Wedstrijdaffiche

1ste elftal heren
en dames
1ste elftal heren
1ste elftal heren

€

75.- / keer

Eenmalig

€ 100.- / keer
€ 100.- / jaar

Eenmalig
Eenmalig

Onze tegenprestaties:
* Vermelding op onze website www.geusseltsport.nl en kantine TV
(onder de noemer “balsponsor” of “wedstrijdsponsor);
• U wordt per mail op de hoogte gehouden van alle activiteiten;
• Vermelding van de merknaam/logo op het wedstrijdaffiche van ons 1ste elftal.
* Vermelding van de merknaam/logo op het wedstrijdformulier en de entreekaart van ons
1ste elftal bij de beschikbare wedstrijd naar keuze.
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PR sponsor:
PR

Website GS

Banner
Logo
Link
Wedstrijdsponsor
Wedstrijdbal

€ 200.- / jaar
€ 150.- / jaar
€ 50.- / jaar
€ 100.- / keer
€ 75.- / keer

Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

Kantine TV

½ pagina
Hele pagina

€ 150.- / jaar
€ 250.- / jaar

Eenmalig
Eenmalig

Grote evenementen
- Toernooien
- Feestelijke
activiteiten

Hoofdsponsor *

€ 250.- (incl.
volgende opties)
€ 50.€ 50.€ 75.€ 75.€ notk

Eenmalig

(tzt google idee
uitwerken)

Advertentie
Logo Poster
Banner website
Kantine TV
Overige

Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

Onze tegenprestaties:
• Uw merknaam/logo wordt getoond conform uw keuze;
- Banner op hoofdpagina, logo op sub pagina, link alleen tekst op sub pagina;
• U wordt per mail op de hoogte gehouden van alle activiteiten;
• *U ontvangt per mail een uitnodiging voor het evenement inclusief 2 entreekaarten en 10
consumptiebonnen.
Donaties en giften:
Donaties en
giften

Vriend van
Geusselt Sport

1 Jeugdsponsor
2 Club van 50
3 Plek van 20
4 Niet spelend lid

€
€
€
€

10.- / jaar
50.- / jaar
20.- / jaar
30.- / jaar

Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

1. Jaarlijks organiseren wij leuke activiteiten met onze jeugdleden. Door uw bijdrage wordt
dit mede mogelijk gemaakt.
• Vermelding op onze website www.geusseltsport.nl onder de noemer “jeugdsponsor”;
2. • U wordt per mail op de hoogte gehouden van alle activiteiten;
• Vermelding op onze website www.geusseltsport.nl en bord in de kantine (onder de
noemer “Club van 50”);
3. • Vermelding op onze website www.geusseltsport.nl onder de noemer “plek van 20” en
kantine TV;
4. • Een dankwoord aan alle steunende leden middels de website en kantine TV.
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Voordeelsponsor:
Voordeel

Pakket met veel
voordeel !!

GOUD

Item
Veldbord
Kantine TV
hele pagina
Banner website
Logo website
Wedstrijdaffiche
Wedstrijdbal
Wedstrijdsponsor
Gratis entree
thuiswedstrijden
Totaal
Item
Veldbord
Kantine TV
½ pagina
Logo website
Link website
Wedstrijdsponsor
Gratis entree
thuiswedstrijden
Totaal
Item
Kantine TV
½ pagina
Banner website
Logo website
Link website
Wedstrijdsponsor
Gratis entree
thuiswedstrijden
Totaal

€ 506.voordeel!

ZILVER

€ 431.voordeel!

BRONS

€ 201.voordeel!

GOUD
ZILVER
BRONS

€ 1000.- / jaar
€ 750.- / jaar
€ 500.- / jaar

Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

Normale prijs
€ 150.- / jaar
€ 250.- / jaar

Totale waarde
€ 575.€ 250.-

Voordeelprijs

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

200.- / jaar
150.- / jaar
100.- / jaar
75.100.56.-

200.150.100.75.100.56.-

€ 1506.-

€ 1000.-

Normale prijs
€ 150.- / jaar
€ 150.- / jaar

Totale waarde
€ 675.€ 150.-

Voordeelprijs

€ 150.- / jaar
€ 50.- / jaar
€ 100.€ 56.-

€ 150.€ 50.€ 100.€ 56.€ 1181.-

€ 750.-

Normale prijs
€ 150.- / jaar

Totale waarde
€ 150.-

Voordeelprijs

€ 200.- / jaar
€ 150.- / jaar
€ 50.- / jaar
€ 100.€ 56.-

€ 200.€ 150.€ 50.€ 100.€ 56.€ 701.-

€ 500.-

Onze tegenprestaties:
• U wordt lid van onze sponsorclub bij Goud en Zilver
(zie toelichting aan het eind van dit hoofdstuk);
• Uw merknaam/logo wordt getoond conform uw keuze;
Sponsorplan Geusselt Sport conceptversie, seizoen 2016-2017
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Sponsorclub Geusselt Sport:
Als lid van onze nieuwe sponsorclub kunt u op het volgende rekenen:
• 10 consumptiebonnen te besteden in onze kantine;
• Uitnodiging voor en gratis deelname aan onze jaarlijkse sponsoravond;
• Vermelding van uw (merk)naam/logo op het sponsorclubbord in de kantine;
• U hebt de mogelijkheden voor sponsorpresentaties en/of het organiseren van acties onder
de leden;
• U ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie;
• U ontvangt uitnodigingen, 2 kaarten en enkele consumpties voor de grote evenementen;
• Kortingsbon ter waarde van €50,- op de aanschaf van een veldbord.

Hoofdstuk 5. Proces uitvoering.
1. Alle sponsoraanvragen worden neergelegd bij de sponsorcommissie van Geusselt Sport.
De sponsor wordt benaderd door een contactpersoon van de vereniging in opdracht van
de sponsorcommissie. Samen bespreken ze de sponsoropties aan de hand van de
sponsorpakketten. Krijgen andere leden buiten de sponsorcommissie een aanvraag tot
sponsoring binnen (formeel of informeel) dan wordt daar geen uitspraak over gedaan of
toezegging gegeven. Potentiële sponsoren worden gewezen op het bestaan van een
sponsorbeleid en de procedure daarbinnen. Een aanvraag tot sponsoring wordt
doorgeleid naar de sponsorcommissie. 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. De sponsorcommissie 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 de sponsorcommissie, ter ondertekening.
4. De contactpersoon informeert de sponsor en laat de overeenkomst in tweevoud
ondertekenen. Eén exemplaar wordt geretourneerd aan de sponsorcommissie. Het
andere exemplaar is voor de sponsor. De sponsorcommissie regelt de facturatie via de
penningmeester en organiseert de reclame-uitingen.
5. De sponsorcommissie beheert de overeenkomsten en ziet toe op de uitvoering van de
reclame-uitingen en bewaakt de tegenprestaties. Tevens evalueert de sponsorcommissie
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 Geusselt Sport, 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 reclameuitingen en tegenprestaties.
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Hoofdstuk 6.
Sponsoring en fiscus.
Graag willen wij u tot slot wijzen op de fiscale voordelen van het sponsoren van onze mooie
club.

Aftrekbaarheid BTW:
Met ingang van 1 januari 2013 wordt er door de belastingdienst een onderscheid gemaakt
tussen de kantine opbrengsten en fonds wervende activiteiten die een voetbalclub heeft.
Sponsoring wordt gezien als een fonds wervende activiteit, zolang het bedrag dat met fonds
wervende activiteiten wordt verkregen beneden de € 31.765,- blijft, is Geusselt Sport als
voetbalclub verplicht niet-Btw-plichtig.
Dit betekent voor u als (potentiële) sponsor dat er op onze facturen geen btw vermeld staat
en u deze ook niet kunt aftrekken. Wij als voetbalvereniging hoeven deze btw ook niet af te
dragen. Dit hebben wij ook als zodanig in onze sponsorpakketten verwerkt, zodat u hier
geen nadeel van ondervindt.
Mochten wij als vereniging in de toekomst het bedrag van € 31.765 aan sponsorinkomsten
overschrijden, dan worden wij wel verplicht btw plichtig.
Dit heeft verder geen gevolgen voor u als sponsor, dan wordt namelijk over het basisbedrag
(bijvoorbeeld € 100,-) 21% btw berekend, u betaald dan € 121,- inclusief btw. Waarvan u dan
€ 21,- als btw kunt aftrekken. Per saldo blijft u dus het voorbeeld bedrag van € 100,- betalen.

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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Woord van dank.
Geachte ondernemer, beste sponsor,
Allereerst en bovenal wil ik u heel hartelijk danken voor de interesse in of uw steun aan onze
vereniging Geusselt Sport. Ik hoop van ganser 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 direct contact op
met mij of de benoemde contactpersonen, zoals vermeld in dit sponsorplan. Graag
overleggen we met u, hoe we uw sponsor wensen kunnen realiseren.
Graag ontmoet ik u spoedig langs onze velden, in de kantine of tijdens een van de
netwerkbijeenkomsten van onze club.
Tot snel.

Met vriendelijke groet,
Roy Hulst
(sponsorcommissie)
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