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1.

Inleiding

Voor u ligt het sponsorplan van Stichting Noaberhoes Lochuizen. Een initiatief van het hoofdbestuur
en de communicatie commissie binnen de verenigingen.
Sponsoring is één van de bouwstenen bij het werken aan naamsbekendheid, imago en goodwill.
Het is een volwaardig marketinginstrument dat structureel en voor een lange periode ingezet kan
worden. Deze brochure geeft een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om uw
bedrijf/organisatie te koppelen aan Noaberhoes Lochuizen.
Het is geen geheim dat verenigingen in grote mate afhankelijk zijn van sponsoren. Het biedt een
club de mogelijkheid gestelde doelen te bereiken, zo ook voor de onlangs geprivatiseerde
voetbalvereniging Lochuizen, welke deel uitmaakt van “Stichting Noaberhoes Lochuizen”.
Het reclame- en sponsortraject binnen de vereniging kent de laatste jaren ups en downs. Enerzijds
de nieuwe kleedruimtes, het vernieuwde Noaberhoes en de nieuwe mogelijkheden op de website
www.lochuizen.nu Aan de andere kant een veld met te weinig en verouderde reclameborden,
versleten trainingspakken en een gebrek aan adverteerders in het clubblad. Laten we vooropstellen
dat we ontzettend blij zijn met iedereen die ons op welke manier dan ook de helpende hand
toereikt. We zien echter altijd ruimte voor verbetering.
Sponsoring en amateurvoetbal, twee begrippen die niet los van elkaar kunnen worden gezien. We
proberen u in dit sponsorplan te overtuigen van wat sponsoring, in welke vorm dan ook, voor
Stichting Noaberhoes Lochuizen betekent. Uiteraard heeft sponsoren voor u als ondernemer ook
vele voordelen.
" Samen groeien " is dan ook de doelstelling voor dit Sponsorplan.

2.

Stichting Noaberhoes Lochuizen

Stichting Noaberhoes Lochuizen is een uniek samenwerkingsverband tussen
verschillende stichtingen en verenigingen binnen Lochuizen.
De doelstelling van Stichting Noaberhoes Lochuizen is een ontmoetingsruimte voor verenigingen,
stichtingen en de hele gemeenschap Lochuizen te creëren, zodat de samenhang en daarmee de
leefbaarheid binnen deze gemeenschap wordt versterkt. Bovendien bestaat er de mogelijkheid
nieuwe activiteiten te ontplooien of bijvoorbeeld een nieuwe verenigingen(en) op te richten.
Deelnemende verenigingen en stichtingen;
Voetbalvereniging Lochuizen
Belangenvereniging Lochoezer
Noabers Buurtvereniging Lochuizen
Stichting kerkenpaden Neede-Lochuizen
Stichting Paasvuur Lochuizen
De Lochsoos
Jong Gelre
Fit 4 you
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Een begrip in de regio
2.1

Geschiedenis

Na de tweede wereld oorlog liepen enkele bewoners in het buiten gebied van Neede met de
gedachten om het voetbal in Lochuizen een nieuw leven te geven. Dit initiatief leidde er toe dat op
29 Mei 1946 de voetbalvereniging Lochuizen werd heropgericht. De eerste jaren had de vereniging
geen eigen speelveld en werden de thuiswedstrijden in een weiland gespeeld, alwaar voor de
wedstrijd eerst de schapen het ‘’veld’’ moesten ruimen. Douches en kleedruimtes kende men ook
niet, dus gewassen werd er gewoon aan de pomp naast het weiland. Door de jaren heen groeide de
vereniging en werd de accommodatie sterk verbeterd.
Vandaag de dag telt de vereniging ruim 250 leden en heeft het schitterend gelegen Sportpark
“Nieuw Olthaar” als thuisbasis alwaar men de beschikking heeft over drie speelvelden waarvan
een speelveld voor de pupillen, een trainingsveld met verlichting, een clubgebouw met zes
kleedkamers. Aan de competitie nemen 3 senioren elftallen, een dames elftal en 9 jeugdelftallen
deel.
Naast het hoofd en het jeugd bestuur, zijn er binnen de vereniging diverse commissies werkzaam
die er voor zorgen dat er ook andere activiteiten plaats vinden binnen onze vereniging. Zo worden
er o.a. kaartavonden, een dropping en diverse activiteiten op Koninginnedag georganiseerd. Bij
de jeugd afdeling is het jaarlijkse jeugdkamp niet meer weg te denken, maar er wordt vooral
tijdens de winterstop een beroep gedaan op de creativiteit van jeugdleiders zodat onze jeugd ook
tijdens de wintermaanden op ons sportpark terecht kan.
De voetbalvereniging Lochuizen is dus een vereniging voor elk wat wils. Men kan zowel prestatie
gericht als recreatief met de voetbal sport bezig zijn. Wij bieden een gezellige vereniging, waar
men de sport onder deskundige leiding kan bedrijven
op een goede accommodatie met uitstekende voorzieningen. Bovendien kunnen nieuwe
jeugdleden kosteloos een half jaar op proef bij ons een kijkje in de keuken nemen.
2.2

Accommodatie

In mei 2005 zijn we begonnen met de bouw van de nieuwe kleedkamers. Na een heleboel werk
waren ze in oktober 2007 klaar waarna ze op 6 januari 2008 officieel in gebruik zijn genomen. Veel
tijd om te rusten voor de vrijwilligers was er niet, meteen daarna zijn we begonnen met de verbouw
van de kantine tot Noaberhoes. Deze interne verbouwing verliep voorspoedig zodat op 18 oktober
2008 het Noaberhoes kan worden geopend tijdens de opendag. Lochuizen beschikt nu over een
compleet complex waar naast voetballen ook ruimte is voor andere activiteiten. De komende tijd
zullen we hier veel aandacht aan schenken zodat er op het complex voldoende activiteiten zijn voor
alle Lochuizenaren.
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2.3

Verenigingen met ambitie

Zoals gezegd heeft Lochuizen een rijke historie. Echter, stilstand is achteruitgang en terugkijken
daarom des te meer. De club is druk doende een organisatie neer te zetten waarin de doorstroming
vanuit de jeugd naar senioren en met name het 1e en 2e elftal beter wordt. Binnen de
jeugdelftallen proberen we herkenbaar voetbal te spelen. Dat betekent dat we de nadruk leggen op
een goede basistechniek en goed positiespel. Hoewel plezier in het voetbal voorop staat, willen we
uiteindelijk allemaal het hoogst haalbare: Het eerste elftal.

Naast de ambitie om sportief te groeien, is er de ambitie om als vereniging in zijn totaliteit een
aantal stappen voorwaarts te zetten. Daarmee bedoelen we dat we financieel gezond willen én
moeten blijven en eigenlijk nog veel gezonder willen (en moeten) worden. Daarnaast willen we
voorwaarden creëren die als basis moeten gelden voor plezier en succes. Enkele van deze
voorwaarden zijn goede kleding, een goede accommodatie, goed georganiseerde evenementen
(Jeugdvoetbaldagen, toernooien) en op zijn tijd vermaak voor jong en oud.
Daarbij mag de steun van u als sponsor niet ontbreken! In de nu volgende pagina's valt te lezen
hoe we dit samen met u willen bereiken.

3.

Sponsorbeleid

3.1

Amateurvoetbal: Plezier als middel

Zoals gezegd staat plezier voorop in het (amateur)voetbal. Het is een middel om tot prestaties te
komen.
In de jeugd wordt er niet van je verwacht dat je wint. Nee, plezier hebben, met z'n allen een leuke
morgen of middag hebben is veel belangrijker. Genieten is het als we op zaterdagmorgen de F-jes
en E-tjes zien voetballen. Met z'n allen op een "kluitje" rond de bal. Vaders en moeders staan
langs de lijn, zijn zoon of haar dochter aan te moedigen. Na de wedstrijd nog even snel penalty's
nemen en de wedstrijd is weer voorbij. Het maakt niet uit of je gewonnen of verloren hebt, als je
maar plezier hebt gehad.
Naarmate de kinderen ouder worden, groeit de drang naar prestaties. Uiteindelijk wil een speler
maar één ding bereiken: in het eerste elftal spelen. De één heeft daar iets meer voor over dan de
ander, maar uiteindelijk is iedereen dezelfde mening toegedaan: Voetbal is de mooiste sport die er
is!
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3.2

Waarom sponsoren?

Eigenlijk is in voorgaande al duidelijk gemaakt waarom sponsoring van essentieel belang is
voor onze vereniging. We zullen ter verduidelijking nog een aantal belangrijke punten noemen:
Voetbalvereniging Lochuizen
- is een club met ambitie,
- is een (financieel) gezonde vereniging en wil dat zeker blijven,
- zorgt voor plezier voor jong en oud,
- vervult een belangrijke regiofunctie.
Met brede steun van sponsors streeft vv Lochuizen ernaar om bovenstaande in stand te houden
en te verbeteren. Sponsoring dus met als doel om beleidsdoelstellingen te ondersteunen: zowel
financieel, organisatorisch, voetbaltechnisch en niet te vergeten, op het sociale vlak. Naast
voordelen voor ons als vereniging, heeft sponsoren ook vele voordelen voor u!

3.3

Wat levert het U op ?

Een onderneming kiest voor sponsoring vanwege de meerwaarde die het oplevert. Zo kan uw
bedrijf overgaan tot sponsoring van Lochuizen om Uw naams- of merkbekendheid in de regio
te verhogen. Een andere reden kan zijn het imago te verbeteren of wellicht wilt U gewoon dat
uw bedrijf of product "in top of mind" blijft.
Voetbalvereniging Lochuizen zal u als sponsor de mogelijkheid bieden uw onderneming of product
onder de aandacht te brengen van een breder publiek. We hebben hiervoor verschillende middelen
ter beschikking. Daarbij valt te denken aan de "klassieke" middelen zoals reclameborden en
kledingsponsoring. Hieronder een kleine opsomming van een aantal mogelijkheden om te
adverteren:
-

Reclameborden op sportaccommodatie “Nieuw Olthaar”
Kledingsponsoring
Digi Nieuwsbrief
Internetpagina: www.lochuizen.nu & www.vvlochuizen.nl
LCD schermen in het Noaberhoes

Natuurlijk kunnen wij afhankelijk van uw wensen nog andere mogelijkheden bieden. Omdat wij
ons kunnen voorstellen dat het moeilijk is een keuze te maken, hebben voor u een aantal
"sponsorpakketten" samengesteld. Indien een sponsorpakket niet aan uw wensen en/of eisen
voldoet is het mogelijk zelf één of meerdere sponsoritems te selecteren.
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3.4

Doelstelling sponsorbeleid:

"Samen groeien"

3.5

Waar worden uw (sponsor) middelen aan besteed

De financiële middelen die u ter beschikking stelt worden zo zorgvuldig mogelijk besteed. Punt van
discussie is altijd welk gedeelte naar de jeugd gaat en welk gedeelte ten goede aan de senioren
komt. Hier wordt dan ook een weloverwogen keuze in gemaakt. Indien u bijv. specifiek de jeugd
wilt sponsoren, dan is dat natuurlijk mogelijk.
Naast het draaiende houden van de vereniging willen we ook iets terug doen voor de mensen die
zich (geheel vrijwillig) inzetten voor onze vereniging. Dit komt tot uiting in onze vrijwilligers- en
sponsoravond. Daarnaast bent u van harte welkom om onze teams te zien voetballen, want daar
gaat het uiteindelijk om! Concreet wordt met uw sponsoring een bijdrage geleverd aan te volgende
zaken:
-

Onderhoud en aanschaf kleding
Gediplomeerde trainers/leiders//jeugdcoördinatoren
Training en opleiding vrijwilligers
Onderhoud accommodatie
Materiaal en spelmiddelen
Activiteiten voor spelers, vrijwilligers en sponsors

3.6

Wat levert het op voor Lochuizen

Voetbalvereniging Lochuizen heeft een weg ingeslagen die moet leiden tot betere kwaliteit, zowel
op sportief als organisatorisch vlak. De club streeft ernaar een solide en gezonde vereniging te
worden en te blijven, om zo tot een hoger niveau te komen.
Meer sponsors kan op termijn voor een uitbreiding van het aantal leden zorgen. De club wordt
financieel sterker, en komt ook op technisch gebied op een hoger niveau. Dit maakt
vv Lochuizen interessanter voor vrijwilligers, meer leden en bovendien nog meer sponsors.
U maakt het mogelijk om ons sterker te maken en profiteert zo optimaal van onze mogelijkheden om
uw bedrijf aan een breder publiek te laten zien.
Kortom: Samen groeien!
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4.

Sponsorpakketten waarmee we “Samen

4.1

Hoofdsponsor

groeien” in en buiten de regio.

Kledingsponsor 1e elftal **
2x een 3 mtr. reclamebord langs het hoofdveld.
Naamsvermelding op alle Lochuizen correspondentie.
Logo- en interactieve advertentieruimte op LCD Scherm ** en Website
Grote vlaggen op het terras bij de ingang.
1x per jaar gebruik maken van Noaberhoes en sportparkaccommodatie / velden en materialen
voor bedrijfsactiviteiten.
4x per jaar gebruik maken van vergaderruimte in Noaberhoes
Advertentie / naamsvermelding in de digitale nieuwsbrief
Logo / Adv. in “Lochuizer thuis”
flyer Eigen wensen.
Sponsorbedrag: € 1500,00 op jaarbasis.
Contractduur: minimaal 4 jaar

**
Eénmalige bijkomende kosten voor sponsor:
- Belettering per bordzijde, a €125,00. Hiervoor dient de sponsor een bestand aan te leveren
in het juist formaat (op ware grootte 305x65cm)
- De opdrachtgever (lees sponsor) heeft zelf de vrijheid om een opdrachtnemer (lees producent) in
te schakelen voor de belettering.
- Opmaak van de content voor Lcd-scherm, a € 50,00.
Nieuwe kleding 1e Elftal ( Bijv. shirts / trainingspakket / ed.) worden aangeschaft door vv Lochuizen
en voorzien van rugnummer en sponsorlogo, a € 1800,00 (voor 4 jaar) Deze kleding is en
blijft eigendom van vv Lochuizen.
(bovengenoemde kosten zullen met de eerste factuur verrekend worden)
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EDELMETAALSPONSOREN

4.2

PLATINA sponsor

1x een 3 mtr. reclamebord langs het hoofdveld *
Naamsvermelding op alle Lochuizen correspondentie
Logo- en interactieve advertentieruimte op LCD Scherm ** en Website
Naamsvermelding op de wekelijkse opstelling v.v. Lochuizen.
1x per jaar gebruik maken van Noaberhoes en sportparkaccommodatie / velden en materialen
voor bedrijfsactiviteiten
2x per jaar gebruik maken van vergaderruimte in Noaberhoes
Full color deur Visual van één kleedruimte met kleurenlogo**

Sponsorbedrag: € 1000,00 op jaarbasis
Contactduur: minimaal 2 jaar

**
Eénmalige bijkomende kosten voor sponsor:
- Belettering per bordzijde, a €125,00. Hiervoor dient de sponsor een bestand aan te leveren
in het juiste formaat (op ware grootte 305x65cm)
- De opdrachtgever (lees sponsor) heeft zelf de vrijheid om een opdrachtnemer (lees producent) in
te schakelen voor de belettering.
- Opmaak van de content voor Lcd-scherm, a € 50,00.
(bovengenoemde kosten zullen met de eerste factuur verrekend worden)

8

EDELMETAALSPONSOREN

4.3

GOUDEN sponsor

1x een 3 mtr. reclamebord langs het hoofdveld *
logo- en interactieve advertentieruimte op LCD Scherm ** en Website
Naamsvermelding op de wekelijkse opstelling v.v. Lochuizen.
1x per jaar gebruik maken van Noaberhoes en sportparkaccommodatie / velden en materialen
voor bedrijfsactiviteiten

Sponsorbedrag: € 500,00 op jaarbasis
Contactduur: minimaal 2 jaar / per jaar verlengd

**
Eénmalige bijkomende kosten voor sponsor:
- Belettering per bordzijde, a €125,00. Hiervoor dient de sponsor een bestand aan te leveren
in het juiste formaat (op ware grootte 305x65cm)
- De opdrachtgever (lees sponsor) heeft zelf de vrijheid om een opdrachtnemer (lees producent) in
te schakelen voor de belettering.
- Opmaak van de content voor Lcd-scherm, a € 50,00.

(bovengenoemde kosten zullen met de eerste factuur verrekend worden)
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EDELMETAALSPONSOREN

4.4

ZILVEREN sponsor

1x een 3 mtr. reclamebord langs het hoofdveld
Logovermelding op Lcd-scherm full screen **
Naamsvermelding op de wekelijkse opstelling v.v.
Lochuizen. Logovermelding op website

Sponsorbedrag: €. 250,00 op jaarbasis
Contractduur: minimaal 2 jaar / per jaar verlengd

**
Eénmalige bijkomende kosten voor sponsor:
- Belettering per bordzijde, a €125,00. Hiervoor dient de sponsor een bestand aan te leveren
in het juiste formaat (op ware grootte 305x65cm)
- De opdrachtgever (lees sponsor) heeft zelf de vrijheid om een opdrachtnemer (lees producent) in
te schakelen voor de belettering.
- Opmaak van de content voor Lcd-scherm, a € 50,00.
(bovengenoemde kosten zullen met de eerste factuur verrekend worden) .
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EDELMETAALSPONSOREN

4.5

BRONZEN sponsor

1x een 3 mtr. reclamebord langs het hoofdveld
* Logovermelding op Lcd-scherm ¼ pagina
Naamsvermelding op de wekelijkse opstelling v.v.
Lochuizen. Logovermelding op website

Sponsorbedrag : €. 150,00 op jaarbasis
Contactduur: minimaal 2 jaar / per jaar verlengd

**
Eénmalige bijkomende kosten voor sponsor:
- Belettering per bordzijde, a €125,00. Hiervoor dient de sponsor een bestand aan te leveren
in het juiste formaat (op ware grootte 305x65cm)
- De opdrachtgever (lees sponsor) heeft zelf de vrijheid om een opdrachtnemer (lees producent) in
te schakelen voor de belettering.
- Opmaak van de content voor Lcd-scherm, a € 50,00.
(bovengenoemde kosten zullen met de eerste factuur verrekend worden)

11

4.6

Bal sponsor

Naamsvermelding / logo op LCD Scherm / pagina balsponsoren
Naamsvermelding in de “Lochuizer thuis “

Sponsorbedrag : €. 85,00 op jaarbasis
Contactduur: minimaal 2 jaar / per jaar verlengd
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4.7

Kleding sponsor

Naamsvermelding op gesponsorde kleding / tassen / ed.

Kleding sponsor
Kleding sponsor
Kleding sponsor
Kleding sponsor

1e elftal heren
2e elftal heren
3e elftal heren
Dames

exclusief voor hoofdsponsor
€ 450,00 *
€ 450,00 *
€ 450,00 *

Sponsorbedragen zijn op jaarbasis contactduur:
minimaal 4 jaar / per jaar verlengd

*
Eénmalige bijkomende kosten voor sponsor:
- Nieuwe kleding (Bijv. shirts / trainingspakket / ed.) worden aangeschaft door vv Lochuizen
en voorzien van rugnummer en sponsorlogo, a € 1800,00 (voor 4 jaar) Deze kleding is en blijft
eigendom van vv Lochuizen.
(bovengenoemde kosten zullen met de eerste factuur verrekend worden)
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4.8

Pupil van de Week sponsor

Logo of naamsvermelding bij alle “Pupil van de Week” vermeldingen in :

Website
Lcd-scherm
o Naamsvermelding op de wekelijkse opstelling v.v.
Lochuizen. o Lochuizer Thuis
o Shirtreclame t.b.v. foto pupil
o
o

Sponsorbedrag : €. 500,00 op jaarbasis
Contactduur: minimaal 1 jaar / per jaar verlengd
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5.0

Zelf uw sponsorpakket samenstellen !?

Item
Bord langs speelveld 305cm x 65cm

per jaar /excl. btw
€ 125,00 *

min looptijd
3 jaar

Bord langs speelveld dubbelbedrukt

€ 185,00 *

3 jaar

1/1 pag. op LCD in Noaberhoes

€ 100,00*

1 jaar

1/1 interactieve pag. op LCD

€ 150,00*

1 jaar

Logo / Link op website

€ 100,00

1 jaar

Club van 50+

€ 50,00

1 jaar

Evenementensponsor

In overleg

* Eénmalige bijkomende kosten voor sponsor:
- Het eerste jaar is de sponsoring gratis, maar betaald de nieuwe sponsor het reclamebord.
Indien gewenst wil de Sponsorcommissie dit wel regelen.
- Opmaak van de content voor Lcd-scherm, a € 50,00.
(bovengenoemde kosten zullen met de eerste factuur verrekend worden)
-Stichting Noaberhoes Lochuizen is niet BTW plichtig.

Wij staan open voor uw eigen suggesties en wensen.
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Contact Sponsorcommissie

Stichting Noaberhoes Lochuizen
Stichting Noaberhoes Lochuizen
Diepenheimseweg 32 A
7161 MJ Neede
0545-292780
www.lochuizen.nu

Sponsorcommissie
Wim Wormgoor

Gerrit Otto

mobiel: 06-50255187

mobiel: 06-51793585

e-mail: sponsorcommissie@lochuizen.nu
Randal Heinneman

e-mail: sponsorcommissie@lochuizen.nu
Arno Rutgerink

mobiel: 06-13139234
e-mail: sponsorcommissie@lochuizen.nu

mobiel: 06-10984431
e-mail: sponsorcommissie@lochuizen.nu

Administratie

Ellen ten Elsen
tel: 0545-294636
mobiel: 06-13473127
e-mail: sponsorcommissie@lochuizen.nu
Penningmeester
Erik Hassink
tel: 0545-296661
mobiel: 06-51749045
e-mail: info@lochuizen.nu
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Sponsorcontract

Stichting Noaberhoes Lochuizen
Bedrijfsnaam
Contactpers

:
:

Adres

:

PC / Plaats

:

Telnr

:

E-mail

:

Sponsorpakket:

Sponsor.

Sponsoring

:

Contract per

: d.d

*p/ jaar.
Looptijd

jaar.

*Stichting Noaberhoes Lochuizen is niet BTW plichtig.

Aangebracht door:
Aantekeningen:

Handtekening voor akkoord
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ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSORSCHAP STICHTING NOABERSHOES LOCHUIZEN.

(uitgegeven door Stichting Noaberhoes Lochuizen)

Toepasselijkheid:
-

Deze voorwaarden zijn van toepassing op allen die een sponsorovereenkomst
hebben met Stichting Noaberhoes Lochuizen en op alle overeenkomsten die
hiervan het gevolg kunnen zijn.

-

Stichting Noaberhoes Lochuizen heeft haar leden van de sponsorcommissie
gemachtigd op te treden als vertegenwoordiger (aangeduid als opdrachtnemer) van
Stichting Noaberhoes Lochuizen, met als wederpartij de sponsor (aangeduid als
opdrachtgever)

-

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Stichting Noaberhoes
Lochuizen en haar sponsorcommissie leden.

-

Stichting Noaberhoes Lochuizen is niet aansprakelijk voor geleden schade of
misbruik aan en/of van uw reclame uitingen door derden.

-

Facturen dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan aan Stichting Noaberhoes
Lochuizen.
Nalatige betalingen komen in het opvolgsysteem. Met inachtneming van een
redelijke termijn, is Stichting Noaberhoes Lochuizen gerechtigd, bij uitblijven
van betaling, uw reclame uitingen te verwijderen.
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