
Uitgangspunten sponsoring v.v. Union jaar 2022         

• Sponsoring is belangrijk voor het algemeen belang van de vereniging Union als ook voor de individuele leden.  

Regulering hiervan is echter van groot belang om beide belangen te kunnen dienen. 

• Het bestuur is de enige instantie binnen de vereniging die bevoegd is sponsor- en reclame-contracten af te sluiten. Dit betekent dat er nergens op 

het complex of op kleding van Union elftallen reclame uitingen zichtbaar zullen zijn zonder toestemming van het bestuur. Van alle hieronder in het 

overzicht genoemde reclamemogelijkheden komen de inkomsten altijd geheel ten goede aan de vereniging.                                                             

• Ruimte voor individuele elftalsponsoring is er zeker ook maar onder de volgende voorwaarden en altijd alleen na toestemming van het bestuur: 

o er wordt in geval van individuele elftalsponsoring nooit toestemming gegeven voor sponsoring op een wedstrijdtenue van Union 

(shirt/broek/kousen) of op een locatie op of rond het complex. 

o Mogelijkheid van sponsoring door bedrijven of ouders is mogelijk voor en op trainingspakken, presentatiepakken, inloopshirts, sporttassen, 

regenjacks etc. maar ook voor teamweekends, reiskosten, bijeenkomsten etc..  

o Ook hiervoor is toestemming nodig van Union maar die zal verstrekt worden als het niet in strijd is met de goede zeden en of normen en 

waarden waaraan Union hecht als sportvereniging (bijvoorbeeld: geen coffeeshop of alcohol bij jeugdteams) of als het direct het 

sponsorbelang van een clubsponsor wezenlijk benadeelt. 

o Union adviseert en acht het wenselijk dat de gesponsorde kleding eigendom blijft van de sponsor zodat die meer dan 1 jaar ingezet kan 

worden. Advies op dit gebied geeft de Kleding Commissie graag, maar ook gebruikmaking van de extra verenigingskorting op kleding van 

onze kledingleverancier is hierin via de Kleding Commissie mogelijk. 

o * ivm de kledingbijdrage van de jeugd selectie-elftallen en de geleidelijk afbouw hiervan – in producten en hoogte van bijdrage- vanaf 

seizoen 2017-2018 geldt dat  voor die elftallen de mogelijkheden voor individuele elftalsponsoring kunnen afwijken van bovenstaande 

voorwaarden. Telkens zal na advies van de Kleding Commissie het bestuur vaststellen hoe deze sponsoring zal kunnen plaatsvinden. 

o Natuurlijk is ook sponsoring van eenmalige evenementen mogelijk zolang het de belangen van Union en haar vaste partners niet schaadt en 

er vooraf overleg is geweest met en toestemming is verkregen van het bestuur.Denk hierbij aan toernooien, kampioenswedstrijden, etc. 



Borden / Doeken 

Mediadrager Contract-
duur 

Kosten per jaar Gemiddelde 
kosten per jaar 
tijdens contract 

Extra uitingen Voorwaarden 

6 meter bord 1 jaar € 600 
-plus productiekosten 
(ca € 150) 

€ 750 Banner op site,  
jaarlijkse partnermiddag 

*Plaatsing iov rond A-veld 
*Plaatsing op andere velden  
korting van 33.3. % excl. productie 

 2 jaar € 600 € 675   

 3 jaar € 600 
– productiekosten voor 
Union 

€ 600   

3 meter bord 1 jaar € 300 
-plus productiekosten 
(ca €150) 

€ 450  *Plaatsing iov rond A-veld 
*Plaatsing op andere velden  
korting van 33.3. % excl. productie 

 2 jaar € 300 € 375   

 3 jaar € 300 
-productiekosten voor 
Union 

€ 300   

Reclame-doek 2 
zijdig op 
ballenvanger A-
veld parkeerplaats 

1 jaar € 2500 
-plus productiekosten 
(ca €250) 

€ 2750  Mesh-doek (wind-doorlatend) 
Afmetingen 508x232 

 2 jaar € 2250 
 

€ 2375   

 3 jaar € 2000 
-productiekosten Union 

€ 2000   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Mediadrager Contract-
duur 

Kosten per jaar Gemiddelde 
kosten per jaar 
tijdens contract 

Extra uitingen Voorwaarden 

Reclame-doek 
enkelzijdig op 
ballenvanger A-
veld bij hockeyveld 

1 jaar € 1200 
-plus productiekosten 
(ca € 150) 

€ 1350  Mesh-doek (wind-doorlatend) 
Afmetingen 508x232 
Plaatsing op andere velden (andere 
maten)  korting van 33,3 % excl. 
productie 

 2 jaar € 1100 
 

€ 1175   

 3 jaar € 1000 
-productiekosten Union 

€ 1000   

Reclamedoek 
tegen clubhuis bij 
pad naar hockey 

1 jaar € 1500 
-plus productiekosten 
(ca €150) 

€1650  Zeildoek 
Afmetingen 365x130 

 2 jaar € 1400 € 1475   

 3 jaar € 1300 
-productiekosten Union 

1300   

Shirtreclame borst 
1ste elftal 
(Volgens richtlijnen 
KNVB) 

1 jaar € 3000 
-plus productiekosten 
(ca €600) 

€ 3600  Indien sponsorperiode afwijkt van 
lopende afschrijvingstermijn kleding 
vervallen mogelijk 1 en 2 jaarlijkse 
periodes. (cq.: komen er 
aanschafkosten kleding bij) 
Kleding is eigendom Union 

 2 jaar € 3000 € 3300   

 3 jaar € 3000 
-productiekosten Union 

€ 3000   

Shirtreclame rug 
1ste elftal 
(Volgens richtlijnen 
KNVB) 

1 jaar € 1500 
-plus productiekosten 
(ca € 400) 

€ 1900  Indien sponsorperiode afwijkt van 
lopende afschrijvingstermijn kleding 
vervallen mogelijk 1 en 2 jaarlijkse 
periodes. (cq.: komen er 
aanschafkosten kleding bij) 
Kleding is eigendom Union 



Mediadrager Contract-
duur 

Kosten per jaar Gemiddelde 
kosten per jaar 
tijdens contract 

Extra uitingen Voorwaarden 

 2 jaar € 1400 € 1600   

 3 jaar € 1300 € 1300   

Shirtreclame borst 
alle 1ste jeugd 
selectie-elftallen (6 
teams) 
(Volgens richtlijnen 
KNVB) 

1 jaar € 3000 
-plus productiekosten  
(ca € 1200) 

€ 4200  Indien sponsorperiode afwijkt van 
lopende afschrijvingstermijn kleding 
vervallen mogelijk 1 en 2 jaarlijkse 
periodes. (cq.: komen er 
aanschafkosten kleding bij) 
Kleding is eigendom Union 

 2 jaar € 3000 € 3600   

 3 jaar € 3000 
-productiekosten Union 

€ 3000   

Shirtreclame borst 
alle ste jeugd 
selectie-elftallen (5 
teams) 
(Volgens richtlijnen 
KNVB) 

1 jaar € 1750 
-plus productiekosten 
(ca €1000) 

€ 2750  Indien sponsorperiode afwijkt van 
lopende afschrijvingstermijn kleding 
vervallen mogelijk 1 en 2 jaarlijkse 
periodes. (cq.: komen er 
aanschafkosten kleding bij) 
Kleding is eigendom Union 

 2 jaar € 1750 € 2250   

 3 jaar € 1750 
-productiekosten Union 

€ 1750   

Shirtreclame borst 
alle jeugd selectie-
elftallen (11 
teams) 
(volgens richtlijnen 
KNVB) 

1 jaar € 3500 
-plus productiekosten 
(ca € 2200) 

€ 5700  Indien sponsorperiode afwijkt van 
lopende afschrijvingstermijn kleding 
vervallen mogelijk 1 en 2 jaarlijkse 
periodes. (cq.: komen er 
aanschafkosten kleding bij) 
Kleding is eigendom Union 

 2 jaar € 3500 € 4600   

 3 jaar € 3500 
-productiekosten Union 

€ 3500   

      



Mediadrager Contract-
duur 

Kosten per jaar Gemiddelde 
kosten per jaar 
tijdens contract 

Extra uitingen Voorwaarden 

Shirtreclame borst 
individueel jeugd 
selectie-elftallen 
(volgens richtlijnen 
KNVB) 

1 jaar € 700 
-plus productiekosten 
(ca € 200) 

€ 900  Indien sponsorperiode afwijkt van 
lopende afschrijvingstermijn kleding 
vervallen mogelijk 1 en 2 jaarlijkse 
periodes. (cq.: komen er 
aanschafkosten kleding bij) 
Kleding is eigendom Union 

 2 jaar € 700 € 800   

 3 jaar € 700 € 700   

Mouwsponsoring 
alle Union Shirts 
(volgens richtlijnen 
KNVB) 

Periode van 
6 jaar,  
PER JAAR 

€ 975 € 975  Op alle nieuwe shirts die de vereniging 
en de individuele leden aanschaffen in 
de periode tot en met juni 2023. 
 

      

      

      

      

      

 

 

 

Voor nadere informatie of specifieke wensen, kunt u contact op nemen met  Marc Seveke, bereikbaar  via 06-51334030 of mseveke@yahoo.com 


