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Internet: www.vvhebes.nl 
 
Secretariaat: 
Postbus 5005 
6097 ZG Heel 
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Sponsorbeleid VV Hebes 
 
1 Introductie van de club 
 
VV Hebes is ontstaan in 2006 uit een fusie tussen RKVV Heel en VV Beegden. De club is trots 
op de prachtige accommodatie, die sinds 2011 in gebruik is en aan de moderne sporteisen 
voldoet. De vereniging heeft 4 senioren en 13 junioren teams en is een grote vereniging in 
de gemeente Maasgouw.  
 
De club heeft een belangrijke sportieve doelstelling en wil in de competitie zo hoog mogelijk 
voetballen met de standaardteams. Maar net zo belangrijk is dat elk lid zich thuis voelt bij de 
vereniging en met veel plezier zijn of haar sport kan bedrijven. De club heeft haar wortels 
stevig verankerd in de samenleving en vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke 
functie binnen de kernen Heel en Beegden. Naast het voetbal worden veel activiteiten 
georganiseerd voor onze jeugdleden, zoals voetbalkampen, sinterklaasmiddag en dart 
events.  
 
Daarnaast stelt de club sportief gedrag in alle opzichten als basisnorm, wordt er dagelijks 
gewerkt aan het realiseren van een ambitieus jeugdplan en wordt op termijn gestreefd naar 
het verder verbeteren van een boven regionale uitstraling.  
Dit alles is samengevat in de club slogan: ”Sportief Zichtbaar Beter”.   
 
VV Hebes is een vereniging met ambitie, uitstraling en 365 leden ( 187 senior- en 178 
jeugdleden met een gemiddelde leeftijd van 12,6 jaar) die samen met hun gezinnen een 
omvangrijke potentiële doelgroep zijn voor uw bedrijf. Een goede reden U te benaderen 
onze vereniging financieel te ondersteunen en te sponsoren.  
 
 
2 Sponsoring bij VV Hebes  
 
Doelstelling van het sponsorbeleid is het genereren van externe geldstromen of een bijdrage 
in natura, ter ondersteuning en realisatie van de sportieve en recreatieve doelen van de 
vereniging. Het beleid is erop gericht de tevredenheid en de binding met de sponsors te 
bestendigen en vanuit dit fundament het aantal sponsors verder uit te breiden.  
 
Wij willen op deze wijze naast de contributiegelden en subsidies een extra geldstroom 
bewerkstelligen die bijdraagt aan het realiseren van de sportieve en maatschappelijke 
ambities, de continuïteit van de vereniging en het aanbieden van een zinvolle besteding van 
hun vrije tijd aan de voetballende jeugd van Heel, Beegden en omgeving. 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
Sponsorcommissie:  
 
Het bestuur van de sponsorcommissie bestaat uit Roel Rutten, Albert Nijsten en Pieter 
Dorssers. Daarnaast zijn Roy Gulikers, Harold Nevels, Roy Vereijken, Maik Tobben en Sjoerd 
Pollaert commissie leden. Taak van deze commissie is invulling geven aan en het uitvoeren 
van het sponsorbeleid, gericht op tevreden sponsors en het verhogen van het 
sponsorbudget. 
 
Alle sponsoraanvragen en actieve contacten gaan via deze commissie. Iedere sponsoring 
wordt door de commissie bevestigd in een overeenkomst. De commissie beheert de 
overeenkomsten en bewaakt de financiële afhandeling.  
 
De commissie onderhoudt de contacten met de sponsors en evalueert jaarlijks met de 
hoofdsponsors.  
 
 
Wat kan de sponsor van ons verwachten?   
 
Na afsluiting van een overeenkomst start de belangrijke fase van ”sponsorbeheer” wat leidt 
tot een goed en interactief contact. Naast de specifieke tegenprestaties gekoppeld aan het 
afgenomen pakket, worden alle sponsors door de PR afdeling binnen de sponsorcommissie 
periodiek geïnformeerd middels een nieuwsbrief en bouwt de commissie aan een goed en 
efficiënt beheersysteem met actieve contacten. De commissie organiseert jaarlijks minimaal 
één netwerk activiteit voor alle sponsors.  
 
 
Sponsorpakketten:  
 
De commissie heeft met zorg een aantal sponsor pakketten samengesteld en is van mening 
dat het aanbod voldoende flexibiliteit biedt in de huidige tijd. Een totaal overzicht van de 
diverse sponsorpakketten is als bijlage opgenomen. 
 
Voor onze sponsors bieden we de navolgende sponsor pakketten aan:  
 
 
Hoofdsponsor: 
 
Het hoofdsponsorschap omvat uitgebreide reclame – en wedstrijdsponsoring voor een 
bedrag vanaf € 2.000,-. Het hoofdsponsorschap is maatwerk.  
 
 

 



  

 
 
 
 
 
Alle afspraken over o.a. bestedingsdoel, bedrag, looptijd en verlengingstermijn worden in 
overleg tussen het bestuur, de ondernemer en de sponsorcommissie besproken en 
vastgelegd.  
 
Het gesponsorde kleding – en tassenpakket moet aan bepaalde vooraarden voldoen  
(clubkleuren, kwaliteit en pasvorm). Dit gaat in overeenstemming met het bestuur van VV 
Hebes. Voor bepaalde branches en/of activiteiten van een sponsor kan exclusiviteit van 
toepassing zijn. Dit gaat in overleg met de sponsorcommissie en/of het bestuur van VV 
Hebes. 
 
Daarnaast krijgt de hoofdsponsor een dubbelzijdig reclamebord langs de kantinezijde van 
het veld. Verder wordt een groot reclamebord geplaatst achter de beide doelen van het 
hoofdveld. Tevens krijgt de sponsor een naams- en logo vermelding op de website van VV 
Hebes met doorverwijzing naar zijn eigen website, een vermelding bij de reclamepresentatie 
in de kantine en naamsvermelding (logo) als hoofd sponsor op een bord nabij de ingang van 
het complex. De hoofdsponsor is wedstrijdsponsor bij één van de thuiswedstrijden van 
Hebes 1, inclusief het schenken van de wedstrijdbal. Ook wordt de sponsor uitgenodigd voor 
de jaarlijkse sponsoractiviteiten en slotdag en heeft gratis toegang tot de thuiswedstrijden 
van VV Hebes voor 2 personen. Verder bestaat de mogelijkheid om in overleg met de 
sponsorcommissie een bedrijfspresentie te geven tijdens een activiteit van VV Hebes en/ of 
gebruik te maken van ons complex voor een activiteit van de sponsor.   
 
 
Co - sponsor: 
 
Het co-sponsorpakket omvat uitgebreide reclame- en wedstrijdsponsoring voor een bedrag 
vanaf € 500,- per jaar. De contracttermijn is drie jaar en kan telkens met een jaar worden 
verlengd. De sponsor krijgt een dubbelzijdig reclamebord aan de lange kantinezijde van het 
hoofdveld, een groot reclamebord wordt geplaatst achter de beide doelen van het 
hoofdveld en naamsvermelding (logo) als co-sponsor op een bord nabij de ingang van het 
complex.  
 
De co-sponsor is wedstrijdsponsor bij één van de thuiswedstrijden van Hebes 1, inclusief het 
schenken van de wedstrijdbal. Daarnaast krijgt de sponsor een naams- en logo vermelding 
op de website van VV Hebes met doorverwijzing naar zijn eigen website en wordt 
opgenomen in de reclamepresentatie in de kantine. Ook wordt de sponsor uitgenodigd voor 
de jaarlijkse sponsoractiviteiten en slotdag en heeft gratis toegang tot de thuiswedstrijden 
van VV Hebes voor 2 personen. Verder bestaat de mogelijkheid om in overleg met de 
sponsorcommissie een bedrijfspresentie te geven tijdens een activiteit van VV Hebes en/of 
gebruik te maken van ons complex voor een activiteit van de sponsor. 
 

 



  

 
 
 
 
 
Sub - sponsor: 
 
Het sub-sponsorpakket omvat uitgebreide reclame- en wedstrijdsponsoring voor een bedrag 
vanaf € 350,- per jaar. De contracttermijn is drie jaar en kan telkens met een jaar worden 
verlengd.  
 
De sponsor krijgt een dubbelzijdig reclamebord aan de lange overzijde van de kantine langs 
het hoofdveld, naamsvermelding (logo) als sub-sponsor op een bord nabij de ingang van het 
complex en wordt de sponsor opgenomen in de reclamepresentatie in de kantine. Daarnaast 
krijgt de sponsor een naams- en logo vermelding op de website van VV Hebes. Ook wordt de 
sponsor uitgenodigd voor de jaarlijkse sponsoractiviteiten en slotdag en heeft gratis toegang 
tot de thuiswedstrijden van VV Hebes voor 2 personen. 
 
 
Bordsponsor: 
 
De contracttermijn is drie jaar en kan telkens met een jaar worden verlengd. De kosten van 
het contract zijn vanaf € 200,- per jaar. Het  sponsorpakket omvat een dubbelzijdig 
reclamebord aan de lange overzijde van de kantine langs het hoofdveld, naams- en logo 
vermelding op de website van VV Hebes en de reclamepresentatie in de kantine. Ook wordt 
de sponsor uitgenodigd voor de jaarlijkse sponsoractiviteiten en slotdag en heeft gratis 
toegang tot de thuiswedstrijden van VV Hebes voor 2 personen.  
 
 
Clubsponsor Kleding/Tassen: 
 
Bij deze vorm van sponsoring betaalt de sponsor een kleding- of tassenpakket voor een van 
de lagere elftallen. Deze kleding en tassen voldoen aan bepaalde voorwaarden ( clubkleuren, 
kwaliteit, pasvorm etc.). Dit gaat in overeenstemming met het bestuur van VV Hebes. 
Daarnaast betaalt de sponsor een bepaald bedrag per jaar. Dit bedrag wordt in overleg met 
de sponsorcommissie bepaald en vastgelegd bij het aangaan van de overeenkomst. De 
overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 3 jaar. 
 
De sponsor krijgt positieve publiciteit via de shirt- en of tassen reclame en een dubbelzijdig 
reclamebord langs de kantinezijde van het  hoofdveld.  
 
Daarnaast krijgt de sponsor een naams- en logo vermelding op de website van VV Hebes met 
een doorverwijzing naar zijn eigen website en wordt opgenomen in de reclamepresentatie in 
de kantine. Ook wordt de sponsor uitgenodigd voor de jaarlijkse sponsoractiviteiten en 
slotdag en heeft gratis toegang tot de thuiswedstrijden van VV Hebes voor 2 personen. 
 

 



  

 
 
 
 
 
Commerciële televisie 
 
Commerciële televisie is het reclameforum van dit moment. Altijd actueel en makkelijk (snel) 
te onderhouden. Het biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige manier en tegen weinig 
kosten uw bedrijf te promoten en het bereik van uw naamsbekendheid te vergroten. Wij 
noemen het Hebes TV.  Binnen Hebes TV bieden wij 2 verschillende promotiemogelijkheden 
(pakketten) aan waarvan u gebruik kunt maken. U kunt één pakket kiezen maar een 
combinatie van de 2 is ook mogelijk. 
 
Pakket 1: Hebes TV uitzendingen 
Hebes TV werkt samen met Delta Limburg, hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-
Limburg. Circa 20 keer per jaar wordt een uitzending over VV Hebes op dit platform 
gepubliceerd, gedeeld via de VV Hebes website en via social media (facebook etc.) De 
uitzending heeft verschillende nieuws onderdelen die per uitzending worden ingevuld en 
gedurende het seizoen tweewekelijks worden uitgezonden. Denk aan speler van de week, 
team van de week, een interview met mensen van de Club zoals vrijwilligers, sponsors, 
trainers, spelers maar ook een actualiteit, alles met als doel om VV Hebes op een positieve 
manier zichtbaar te maken in de regio. Een uitzending duurt 5 tot 15 minuten, in ieder geval 
qua lengte passend bij gebruik op social media.  
Voorafgaand aan en bij afsluiting van de uitzending kunnen wij uw bedrijfslogo, plaatsen. Op 
deze manier wordt uw bedrijf gekoppeld met de positieve en sociale activiteiten van VV 
Hebes. Bovendien wordt uw bedrijf via internet en social media gepromoot. Wij bieden dit 
pakket 1 aan voor € 100 per jaar. Hiervoor wordt uw bedrijfslogo 10 keer, dus voor 10 
uitzendingen, zichtbaar aan het begin en einde van deze uitzending en via social media 
gepromoot. U krijgt tevens: 
- Een banner op de site van VV Hebes 
- Één keer per jaar een extra reclame op de site van VV Hebes 
- Uitnodiging voor de sponsordag 
 
 
Pakket 2: Promotie film 
Wij maken voor u een reclame boodschap of bedrijfspresentatie op maat in samenwerking 
met de makers van Delta Limburg TV. Deze boodschap of bedrijfspresentatie kunt u volledig 
vrij voor uw eigen doeleinden gebruiken. Daarnaast wordt deze bedrijfspresentatie 1 keer 
getoond tijdens één van de uitzendingen van Delta Limburg. Uw bedrijf krijgt op deze wijze 
extra aandacht op dit informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg. Wij bieden dit 
pakket 2 aan voor € 200. U krijgt tevens: 
- Een banner op de site van VV Hebes 
- Één keer per jaar een extra reclame op de site van VV Hebes 
- Uitnodiging voor de sponsordag 
 

 



  

 
 
 
 
 
Indien u ervoor kiest om pakket 1 en pakket 2 samen af te nemen bedraagt de totaal prijs 
voor deze combinatie € 250 voor het eerste jaar. De jaren er na kunt u besluiten om 
vervolgens alleen pakket 1 af te nemen. U hoeft immers niet ieder jaar een nieuwe promotie 
film te laten maken.  
 
 
Vrienden van Hebes: 
Het "Vrienden van Hebes" sponsorpakket (vanaf € 50,-) omvat een naamsvermelding op een 
publicatiebord in de kantine van VV Hebes. Verder een naamsvermelding op de website van 
VV Hebes en 1 toegangskaart per seizoen voor alle thuiswedstrijden. Ook wordt u 
uitgenodigd voor de slotdag van VV Hebes. 
 
 
Wedstrijdbal: 
 
Voor € 100,00 excl. btw wordt u de schenker van een wedstrijdbal en wordt uw naam 
vermeld bij de reclamepresentatie in de kantine "Schenker van de wedstrijdbal". 
 
 
Maatwerk:  
 
Indien een ondernemer speciale wensen heeft is het mogelijk hierover maatwerkafspraken 
te maken met de sponsor commissie.  
 
 
Sponsoring of donatie?  
 
Beiden zijn mogelijk, waarbij bij sponsoring altijd sprake is van een tegenprestatie.   
Als sponsor word je automatisch lid van de Sponsorclub van VV Hebes. 
 
 
Maatschappelijke bijdrage:  
 
De club heeft haar wortels stevig verankerd in de samenleving en vervult vanwege haar 
omvang en activiteit een belangrijke sociale en maatschappelijke functie binnen de kernen 
Heel en Beegden.  
 
Uitvoering van de maatschappelijke bijdrage wordt gerealiseerd door de leden van de 
vereniging na afstemming met bestuur en sponsorcommissie waardoor verbroedering 
tussen club en gemeenschap wordt bevorderd. De commissie spant zich in hiervoor sponsors 
te vinden die deze activiteiten ondersteunen. 

 



  

 
 
 
 
 
Overzicht van de sponsorpaketten 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPONSOROVERZICHT TEGEN PRESTATIE VV HEBES
Elftal Bedrag Loop- Kleding Tassen Shirt- Tassen- Logo Naams- Koppeling Lid 

per jaar tijd pakket pakket reclame reclame website vermelding eigen sponsorclub
vanaf website website VV Hebes

HOOFDSPONSOR * 1ste 2.000€          5 jr V V V V V V V V
   * maatwerk

Co sponsor nvt 500€             3 jr V V V V

Sub sponsor nvt 350€             3 jr V V V

Bordsponsor nvt 200€             3 jr V V V

Clubsponsor kleding/tassen anders dan in overleg 3 jr V V V V V V V V
1ste elftal

Vrienden van VV Hebes nvt 50€                nvt V

Wedstrijdbal nvt 100€             nvt

PRESTATIE SPONSOR

SPONSOROVERZICHT TEGEN PRESTATIE VV HEBES
Elftal Bedrag Loop- Kleding Tassen Dubbelzijdig Dubbelzijdig Groot Reclame Reclame Vermelding

per jaar tijd pakket pakket reclamebord reclamebord reclamebord presentatie presentatie op bord bij
vanaf kantinezijde lange overzijde achter doel kantine (vast) kantine (variabel) ingang complex

hoofdveld hoofdveld hoofdveld

HOOFDSPONSOR * 1ste 2.000€          5 jr V V V V V V
   * maatwerk

Co sponsor nvt 500€             3 jr V V V V

Sub sponsor nvt 350€             3 jr V V V

Bordsponsor nvt 200€             3 jr V V

Clubsponsor kleding/tassen anders dan in overleg 3 jr V V V V
1ste elftal

Vrienden van VV Hebes nvt 50€                nvt V

Wedstrijdbal nvt 100€             nvt V   
Schenker

van de
wedstrijdbal

PRESTATIE SPONSOR

 



  

 
 
 
 
 

 

SPONSOROVERZICHT TEGEN PRESTATIE VV HEBES
Elftal Bedrag Loop- Kleding Tassen Wedstrijdspons. Wedstrijd- Uitnodiging Uitnodiging Gratis Bedrijfspresentatie/

per jaar tijd pakket pakket bij 1 thuiswedstrijd bal sponsor- slotdag toegang gebruik sport 
vanaf plus wedstrijdbal activiteiten thuiswedstrijden complex

HOOFDSPONSOR * 1ste 2.000€          5 jr V V V V V V 2 personen V
   * maatwerk

Co sponsor nvt 500€             3 jr V V V V 2 personen V

Sub sponsor nvt 350€             3 jr V V 2 personen

Bordsponsor nvt 200€             3 jr V V 2 personen

Clubsponsor kleding/tassen anders dan in overleg 3 jr V V V V 2 personen
1ste elftal

Vrienden van VV Hebes nvt 50€                nvt V 1 persoon

Wedstrijdbal nvt 100€             nvt V

PRESTATIE SPONSOR
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