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Voorwoord

Sponsoring is voor onze vereniging van zeer groot belang. De 
financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven 
de vereniging onder andere de mogelijkheid om de benodigde 
materialen aan te schaffen, wedstrijdkleding te kopen, het juiste 
technisch kader neer te zetten, de accommodatie te onderhouden 
en een breed scala aan nevenactiviteiten te ontplooien. Uiteindelijk 
komt dit de uitstraling en de levendigheid van 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 voetbalvereniging PGS/Vogel. 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 en 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 bevat het een 
overzicht van de verschillende sponsorvarianten en de bijbehorende 
voorwaarden. 

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 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, maar 
vooral uitnodigend genoeg is om met elkaar in gesprek te komen 
over de diverse mogelijkheden om PGS/Vogel te steunen.

Bestuur, PGS/Vogel



Introductie PGS/Vogel 

Welkom bij een van de gezelligste 
voetbalverenigingen uit de Haagse 
regio. Wij beschikken over een 
authentiek eigen clubhuis met prachtig 
hoofdveld gelegen achter de bekende 
Haagse duinen en nabij het bruisende 
Kijkduin. Onze accommodatie is 
gesitueerd op het sportpark Ockenburg 
wat wij delen met onze buren s.v. Die 
Haghe en Toofan. 
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Onze accommodatie is tevens aangemerkt 
als Buurthuis van de Toekomst. In ons 
Buurthuis van de Toekomst delen wij onze 
accommodatie met o.a. externe sportclubs, 
scholen, kinderopvang, culturele-, zorg- en 
welzijnsinstellingen. Op die manier maken 
wij optimaal gebruik van het gebouw en 
werken wij samen aan activiteiten voor de 
wijk. Onze sportclub is daarom niet alleen 
sportclub, maar ook een plek waar mensen 
samenkomen voor een 
feestje, een cursus of voor 
bijv. een linedance-avond.

https://buurthuisvandetoekomst.denhaag.nl/accommodatie/233-PGS-VOGEL.html
https://buurthuisvandetoekomst.denhaag.nl/accommodatie/233-PGS-VOGEL.html
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Organisatie

Bestuur: 

Martin Koeze  Voorzitter 

Martijn Linckens Penningmeester 

Pieter Klein  Secretaris 

Ed van Delden Voetbalzaken 

Mark van Swieten Algemene/Sponsorzaken 

Ondersteuning Bestuur: 

Ton Oppers  Verenigingsmanager 

Leon van Mastrigt Wedstrijdsecretaris 

Eus Blom  Ledenadministratie 
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Doel 

De sponsorcommissie heeft zich ten doel 
gesteld het genereren van gelden ten 
behoeve van de voetbalvereniging PGS/
Vogel. Met de gelden die bijeengebracht 
worden kan de club de kwaliteit aan haar 
leden blijven bieden die zij nodig acht als 
het gaat om de sportbeoefening en alle 
randvoorwaarden die daarbij nodig zijn.

Sponsoren dragen bij aan de club, niet 
alleen om hun eigen naamsbekendheid en 
maatschappelijke betrokkenheid te 
vergroten, maar vooral ook omdat ze de 
vereniging en haar leden een warm hart 
toedragen.

Visie 

Vanuit het sponsorbeleid heeft de 
sponsorcommissie een werkwijze voor 
ogen die passend is bij de vereniging:

• Sponsoring is vooral gunnen vanuit 
betrokkenheid

• We bieden op verschillende financiële 
niveaus mogelijkheden tot sponsoring.

• 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.

Sponsoring



Team sponsoring Niveau Keuze Bijdrage per jaar Duur 
(jaar)

Team Sponsor * Hoofdsponsor 1e elftal vanaf €1500 4

Topsponsor 2e elftal € 650 3

Stersponsor Senioren elftal 
(overige)

€ 500 3

Sponsor Jeugd, G, Auti 
elftalen

€ 250 3

Shirtsponsoring Plaats bedrukking Bijdrage per jaar Duur 
(jaar)

Shirt sponsor** Voorkant € 250 4

Achterkant € 200 3

Mouw € 200 3
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Sponsor  
opties

* De voorkant van het shirt is (bij voorkeur) bestemd voor de Teamsponsor. In de bijdrage voor 
teamsponsoring is de bijdrage voor Shirt-sponsor voorkant automatisch inbegrepen.

** Shirt-sponsoring van de achterkant en/of mouwen staan in principe los van het 
teamsponsorschap en betreft een overeenkomst voor tenminste 3 jaar.

Onze tegenprestaties aangaande team-sponsoren: 

• U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit hoofdstuk);

• Uw merknaam wordt bedrukt op de voorkant van de shirts van het door u gesponsorde team;

• U ontvangt van het gesponsorde team een ingelijste teamfoto in voetbaltenue;

• Vermelding van de merknaam met logo op onze website en kantine TV;

• Ere-gast bij alle thuiswedstrijden van het 1e team;

• Additionele afspraken in onderling overleg.



Reclameborden Plaatsing Formaat Bijdrage per jaar Duur 
(jaar)

Reclameborden* 
bestickering

Scorebord 
Hoofdveld

100x100 cm € 250 4

Boarding 
hoofdveld

250x65 cm € 150 3

Kantine boven 
de bar

40x20 cm € 75 3

Prominente 
locaties

bijv. deuren 
kleedkamers, muur 
clubhuis etc.

In overleg bestuur/
sponsorcommisie
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* De aanmaakkosten a €150,- van de reclameborden zijn voor rekening van de sponsor tenzij 
het sponsorbedrag voor de afgesproken jaren in 1x vooruitbetaald wordt. (bijv. men wenst een 
reclamebord langs het hoofdveld a €150,- per jaar maar voldoet meteen €450,- voor de totale 
overeenkomst van 3 jaar)

Onze tegenprestaties aangaande sponsoren: 

• U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit hoofdstuk);

• Uw merknaam wordt bedrukt op het besproken reclamebord op de besproken plek;

• Vermelding van de merknaam met logo op onze website;

• Additionele afspraken in onderling overleg.



Overige 
sponsoropties

Bijdrage per jaar Duur 
(jaar)

Sponsoren 
wedstrijdbal

vermelding als 
balsponsor*

eenmalig €75 -

Logo op zuil 
wedstrijdbal

zie voorbeeld** € 150 1

Lid vrienden 
van PGS/Vogel

zie voorbeeld *** €50-€250 (afhankelijk van uw 
keuze)

1

TV schermen in 
kantine PGS/
vogel

Uw logo roulerend 
zichtbaar tijdens 
wedstrijddagen

€ 150 1
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Onze tegenprestaties aangaande Balsponsoren* 

• Vermelding op onze website en tijdens aankondiging wedstrijden;

Onze tegenprestaties aangaande sponsoren Zuil Wedstrijdbal** 

• U wordt lid van onze sponsorclub (zie toelichting aan het eind van dit 
hoofdstuk);

• Uw logo staat het gehele seizoen op de zuil waarop tijdens 
thuiswedstrijden de wedstrijdbal word gepresenteerd. 

Onze tegenprestaties aangaande Vrienden van PGS/Vogel*** 

• U wordt vermeld op het in de kantine duidelijk zichtbaar aanwezige bord met titel:          
“Vrienden van PGS/Vogel.”

• Toegekend bedrag en plaats van uw naam of logo op het bord is in onderling overleg.



Online - Advertising Bijdrage per jaar Duur 
(jaar)

mainpage PGS/
Vogel website

Logo + link naar uw 
site

€ 150 flexibel

*Logo op 
sponsorpagina

Logo + link naar uw 
site

€ 100 flexibel
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Sponsor  
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Onze tegenprestaties aangaande Online sponsoren* 

• Vermelding op onze website www.pgsvogel.com

• Logo’s permanent aanwezig onderaan alle hoofdpagina’s (mainpage sponsoren)

• Alle overige sponsoren zullen op een specifiek daarvoor ingerichte pagina staan.

Logo’s dienen in het juiste format (bij voorkeur .png bestand met transparante achtergrond) 
aangeleverd te worden bij de webmasters, het aanleveren is de verantwoordelijkheid van 
sponsoren zelf!

http://www.pgsvogel.com
http://www.pgsvogel.com


Shirtsponsoring Plaats bedrukking Bijdrage per jaar Duur 
(jaar)

Shirt sponsor** Voorkant € 250 4

Achterkant € 200 3

Mouw € 200 3
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Maatwerk gewenst? 

Ondanks de uitgebreide optielijst aan 
sponsor mogelijkheden, kan het natuurlijk 
zo zijn dat u als potentiële sponsor een 
ander idee of andere wensen 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 er vanuit dat bij sponsoring sprake is 
van een tegenprestatie en bij een donatie of 
gift in principe niet.

Sponsor overeenkomst 

In alle gevallen waarin u en PGS/Vogel tot 
een sponsoring afspraak komen kan deze 
desgewenst worden vastgelegd in een 
sponsor overeenkomst. Op deze manier 
maken we voor beide 
samenwerkingspartners volstrekt duidelijk 
wat we hebben afgesproken. De sponsor 
overeenkomst zal ondertekend worden 
door u en de voorzitter van de 
sponsorcommissie die tevens bevoegd 
bestuurslid is van PGS/Vogel. Op alle 
sponsor overeenkomsten is het Nederlands 
recht van toepassing.

Eigendom 

Alle artikelen die op basis van de sponsor 
afspraken worden aangeschaft, zijn en 
blijven eigendom van PGS/Vogel, tenzij 
nadrukkelijk anders overeengekomen.

Sponsor info
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Sponsor  
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Sponsorclub PGS/Vogel 

Als lid van onze sponsorclub kunt u los van onze voortdurende dankbaarheid en vermelding op onze 
website op het volgende rekenen:

• Toegang tot alle thuiswedstrijden van het 1e elftal;

• 10 consumptiebonnen te besteden in onze kantine;

• Uitnodiging voor jaarlijkse PGS/Vogel bijeenkomsten / uitstapjes inclusief kosteloos een hapje en 
drankje

• U hebt de mogelijkheden voor sponsorpresentaties en/of het organiseren van acties onder onze leden 
en 

• U krijgt de mogelijkheid om afspraken te maken omtrent het gebruik van onze kantine voor uw 
bedrijfsfeest/presentatie;
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http://www.pgsvogel.com
http://www.pgsvogel.com
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