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Een verandering

Soms moet er 

iets gebeuren 

voordat er iets 

gebeurt

Johan Cruijff





Golden Circles –
Simon Sinek



Sport en sportverenigingen spelen een bepalende rol in 
onze maatschappij en in ons leven



Wat is jullie 
verhaal?



Sponsoren, waarom 
eigenlijk?

• Goodwill
Betrokkenheid, MBO

• Commercie
Naamsbekendheid, sales, relatiemarketing

• Imago
Zichzelf onderscheiden



Sponsortrend

• Waarom is het makkelijker om een sponsor voor een
team te krijgen dan een sponsor voor de club?

Voorbeelden:
- Gerichte sponsoring
- Crowdfunding

Zorg dat merkt dat de sponsor een verschil maakt!



Welk verschil kan sponsoring 
maken?

• Goodwill
Bijv. nieuwe materialen, extra trainer

• Commercie
Bijv. ledenactie, contact met andere
sponsors

• Imago
Bijv. help de sponsor communiceren



Bedank je sponsors
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• Wat is een goede brochure?

• Hoe gebruik je de brochure?

• TIP: Keep it simple!

• Facts and figures

• Gebruik goede fotografie

Belangrijk! Vergeet je website niet.

Sponsorbrochure



Sponsorbrochure



Sponsoring van oudsher
• Sponsoring is een kwestie van gunnen

• Weinig direct resultaat uit sponsoring

• Actie = reactie, maar sponsoring is passief

• Geen sponsorbudget, wel advertentiebudget



Huidige situatie

http://nos.nl/artikel/2005378-sportclubs-worstelen-met-sponsors.html


Maar ook:



Maar ook:



Waar vind je sponsors?

• Ledenbestand

- Inschrijfformulier

- E-mailadressen & LinkedIn

- Member-get-sponsor

- Netwerkbijeenkomst

• Directe omgeving

- Google maps

- KvK-uittreksel 

- Bekijk de sponsors bij andere clubs

• Leveranciers

- Bekijk de crediteurenadministratie

• Adverteerders

- Bekijk de brievenbus: folders en  
lokale krant

• Oud-sponsors



De verandering

Je gaat het pas 

zien als je het 

door hebt

Johan Cruijff



“Ik heb een goed idee!”



Clubsponsoring biedt kansen

Sponsoring is interessant:
• Lokale doelgroep
• Specifieke doelgroep
• Veel interactie
• Langdurig en direct contact



Andere benadering
Benader sponsoring eens anders





2-minuten-opdracht

Voor welke bedrijven is jouw vereniging
interessant? En waarom?

Voorbeelden:

• Huiswerkbegeleiding (kinderen tussen 10 en 18)

• Sportvoeding (sportieve mensen)

• Sportkleding (sporters)

• Vakantie(kampen) (specifieke doelgroepreizen)

• Fysiotherapie (sporters)

• Autorijschool (jeugd tussen 15 en 21)

• Uitzendorganisatie (lokale mensen, vakantiekrachten)

• Makelaardij (lokale mensen)



Kanalen



Online 
sponsoring



Actief  
adverteren





Verandering
Stap 1

• Wat is je verhaal?

• Wie ga je benaderen?

• Wat is je insteek?

Stap 2

• Zorg dat de sponsor een verschil maakt

• Toon de kans die je vereniging biedt

• Benader gericht en op een logisch moment

• Gebruik digitale media

• Maak sponsoring actief en Vraag om een ‘call-to-action’

• Doe elke maand iets (structuur) 



Waar vind je sponsors

• Ledenbestand

- Inschrijfformulier

- Member-get-sponsor

• Directe omgeving

- Google maps

- KvK-uittreksel 

- Bekijk de sponsors bij andere clubs

• Leveranciers

- Bekijk de 
crediteurenadministratie

- Bekijk het assortiment

• Adverteerders
Bekijk de brievenbus: folders  
en lokale krant

• Oud-sponsors



Wat hebben partners clubs te 
bieden?



Volvo club bonus 
Een hockeyclub die een geldig en structureel partnership heeft met een Volvo-dealer ontvangt een bonus van 

€ 1.000 bij aankoop of lease van een nieuwe Volvo aan een lid dan wel ouder/verzorger van een lid. Daarnaast 

geven ze in 2019 nu ook € 500 bonus aan een hockeyclub bij aankoop van een Volvo Selekt Occassion door 

een lid dan wel ouder/verzorger van een lid. Dit om het 25 jarige partnership met de KNHB te vieren.

Wanneer een vereniging nog geen samenwerking heeft met een Volvo dealer kunnen zij zich daarvoor 

aanmelden. Volvo beoordeelt de aanvraag, waarbij ze er per dealer naar streven om maximaal 1-2 

samenwerkingen met hockeyclubs aan te gaan. Het verzoek kan ingediend worden door een mail te sturen 

naar: volvo@marvinandmiles.com

mailto:volvo@marvinandmiles.com


Auping: Sponsor van de rust
Auping biedt in samenwerking met de Auping Plaza's en aangesloten hockeyclubs een 

beloning voor een succesvolle samenwerking. Voor elke aankoop een compleet bed door 

een lid van de hockeyclub ontvangt de hockeyclub EUR 250,-.  

Auping streeft ernaar om het aantal samenwerkingen in 2019 uit te breiden. Indien een 

club een samenwerking aan wil gaan met een Auping dealer kunnen zijn hiervoor een 

sponsorverzoek indienen. Het verzoek kan ingediend worden door een mail te sturen naar: 

auping@marvinandmiles.com

mailto:auping@marvinandmiles.com


Rabo Hockey Bonus
Hockeyverenigingen die hun bouwplannen laten financieren bij 

de Rabobank, krijgen de Rabo Hockey Bonus ter waarde van 

€ 5.000. Clubs kunnen kiezen uit:

– pakket A: twee goals

– pakket B: twee dug-outs

– pakket C: een elektronisch scorebord met afstandsbediening

De Rabo Hockey Bonus is in samenwerking met de KNHB 

ontwikkeld. De bonus is een groot succes, want er zijn er al 

ruim honderdvijftig weggegeven. Er zijn twee voorwaarden om 

in aanmerking te komen voor de Bonus:

1. De vereniging sluit een financiering af van minimaal € 

45.000 met een looptijd van minstens vijf jaar

2. De vereniging opent een zakelijke rekening bij de Rabobank



Aanvullende info

Sponsoring 

Vraag een gratis sponsorwervingsplan aan via de volgende link: 

https://sponsorvisie.nl/sponsorwervingsplan/

Crowdfunding en obligaties: 

Gratis plan van aanpak voor sponsoring: 

https://site.crowdfundingvoorclubs.nl/site/gratis-plan-van-aanpak/

Rekentool om het voordeel van obligaties voor uw vereniging te berekenen: 

https://site.obligatieplan.nl/site/gratis-rekentool-aanvragen/

https://sponsorvisie.nl/sponsorwervingsplan/
https://site.crowdfundingvoorclubs.nl/site/gratis-plan-van-aanpak/
https://site.obligatieplan.nl/site/gratis-rekentool-aanvragen/


Vragen?



Bedankt!


