Sponsorbeleid 2012/2013

V.V. RUINEN

www.vvruinen.nl

Sponsorbeleid V.V. Ruinen
Algemeen
V.V. Ruinen heeft een sponsorbeleid dat, waar nodig, eenmaal per jaar wordt geactualiseerd.
Dit om aansluiting te houden bij enerzijds de behoeften van de vereniging c.q. elftallen en
anderzijds de sponsormogelijkheden in de markt.
Leverancier
Voor de sponsoring van kleding en materialen maakt V.V. Ruinen gebruik van een vaste
leverancier; Muta Sport. Afwijkingen van het bestaande ontwerp van het tenue (shirt, broek,
kousen) zijn niet toegestaan.
Sponsorpakket
De sponsormogelijkheden zijn vastgelegd in het ‘Sponsorpakket’ (zie bijlage). Uitgezonderd
het 1e heren seniorenelftal geldt dat andere vormen van sponsoring dan vermeld staan in het
sponsorpakket alleen in overleg met de sponsorcommissie mogelijk zijn.
Coach- en fleecejassen
V.V. Ruinen heeft voor de trainers, coaches en leiders van alle elftallen coach- en fleecejassen
aangeschaft (met opdruk ‘V.V. Ruinen’). Deze jassen blijven eigendom van V.V. Ruinen en zijn
in bruikleen gegeven.
Indien een sponsor coach- en/of fleecejassen beschikbaar stelt aan een elftal dan is het elftal
verplicht deze jassen te dragen.
Sponsorcontracten
Voor elke vorm van sponsoring zoals opgenomen in het sponsorpakket wordt een
sponsorcontract opgesteld.
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Hoofdsponsorschap - Sponsoring Ruinen 1
Het hoofdsponsorschap wordt in overleg vastgesteld.

Overige seniorenelftallen (heren en dames)
Voor de overige seniorenelftallen (heren en dames) geldt dat sponsoren kunnen kiezen uit een
door de vereniging vastgesteld sponsorpakket (zie document ‘Sponsorpakket 2012/2013’).

Tenuesponsoring
Voor sponsoring van tenues voor de seniorenelftallen gelden de volgende voorwaarden:
1. De sponsor dient ter goedkeuring voorgedragen te worden aan het hoofdbestuur.
2. Er wordt een sponsorovereenkomst getekend voor 4 jaar (seizoenen).
3. De aanschaf van de complete tenues (15 shirts, 15 broeken, 16 paar kousen, 1
keepershirt, 1 keeperbroek kort, 1 paar keeperhandschoenen) is voor rekening van de
sponsor.
4. De sponsor dient per 1 november van het 2e t/m 4e jaar van de sponsorovereenkomst
een financiële bijdrage beschikbaar te stellen ad. € 250 ex BTW per jaar.
5. Vervanging van beschikbaar gestelde materialen gedurende de looptijd van de
sponsorovereenkomst is voor rekening van V.V. Ruinen.
6. Verlenging van de sponsorovereenkomst na 4 jaar is mogelijk. Bij verlenging zal in
overleg de aanschaf van (delen van) nieuwe tenues voor rekening van de sponsor
komen.

Overige sponsoring
Naast de tenuesponsoring kunnen meerdere (sub)sponsoren de seniorenelftallen sponsoren.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1. De sponsor dient ter goedkeuring voorgedragen te worden aan het hoofdbestuur.
2. Er wordt een sponsorovereenkomst getekend voor een periode van in principe 4 jaar
(seizoenen).
3. De sponsor betaalt naast de aanschaf van de sponsoruiting (bijv. trainingspak, sporttas
etc.) een financiële bijdrage gedurende het 2e t/m 4e jaar van de sponsorovereenkomst.
Dit bedrag is afhankelijk van de gekozen vorm van sponsoring (zie ‘Sponsorpakket’).
4. De sponsor dient te kiezen uit één van de sponsormogelijkheden uit het sponsorpakket.
Andere vormen van sponsoring in overleg met de sponsorcommissie.
5. Bij subsponsoring zal de sponsorcommissie met de bestaande sponsoren afstemmen of
gezamenlijke sponsoring akkoord is. De bestaande sponsor(en) heeft hierin een
beslissende stem.
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Jeugdteams
Voor de jeugdteams (A t/m F) streeft V.V. Ruinen naar 1 sponsor voor alle elftallen. Hierbij
geldt dat met de sponsor maatwerkafspraken worden gemaakt onder de volgende
voorwaarden:
1. De sponsor dient ter goedkeuring voorgedragen te worden aan het hoofdbestuur.
2. Er wordt een sponsorovereenkomst getekend voor 4 jaar (seizoenen).
3. De sponsor stelt gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomst per jaar (seizoen)
een nader vast te stellen financiële bijdrage beschikbaar.
4. Aanschaf van de complete tenues (shirt, broek, kousen) met de naam van de sponsor is
voor rekening van V.V. Ruinen.
5. Vervanging van beschikbaar gestelde materialen gedurende de looptijd van de
sponsorovereenkomst is voor rekening van V.V. Ruinen.
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