
Sportclub Deventer

De bestaande sponsorcommisisie van de Sportclub Deventer bestond tot voor kort uit 2 leden: 
Micha te Wieske en Rick Boer. Micha introduceerde onlangs twee nieuwe leden ter versterking van 
het bestaande team: Frank Hulscher en Ronald Jan (‘Ronald’) Veeneman.

Sponsorcommissie

•  Notulen vergadering dd. 4 juli 2019.

1. Aanvang vergadering

Na een korte kennismaking met - en rondgang langs - de bestaande functies van de sponsor-
commissie bleek al snel dat eerst een hernieuwde inventarisatie van alle middelen en bestaande 
functies van de sponsorcommissie gewenst is, eea in het kader van de aangekondigde 
professionaliseringsslag (aangekondigd ALV dd. 17 juni jl.)

2. Basisgelden

Graag zouden wij onze sponsoractiviteiten in verhouding willen brengen met de hoogte van de 
bestaande contributie. Op die manier is de slagkracht van de sponsorcommissie reeëler in te 
schatten. Graag zouden wij de hoogte van onze huidige contributie en sponsorgelden 
kwantitatief willen vergelijken met die van de diverse sportverenigingen in Deventer e.o. 

3. Werkterrein

Graag zouden wij zien dat alles wat naast contributie geld oplevert een sponsoractiviteit mag of 
kan zijn. Een secundair maar belangrijk doel dat we daarmee kunnen behalen is het loskoppelen 
van de ‘gunfactor’ t.a.v. lidmaatschap van de club. Sponsoring van onze club moet t.a.t. lucratief 
zijn voor geldschieters en sponsoren, met of zonder actief lidmaatschap van de club.

4. Operationele inventarisatie

Graag willen wij een overzicht hebben van de bestaande sponsorinformatie van de commissie. 
Wij begrepen dat die informatie in summiere mate online reeds verzameld en voorhanden is.

4.1 Hoeveel van onze leveranciers treden er eigenlijk op als sponsor?

Voetbalvereniging



4.2 Hoeveel sponsors heeft de club t.a.v. het aantal leden? We dachten nu ongeveer 60 
 sponsors op 600 leden te hebben.

4.3 Hoeveel sponsors heeft de club zonder lidmaatschapsbetrekkingen? Dit zijn dus ‘pure’ 
 sponsors die daadwerkelijk geld zien in hun aanwezigheid op onze club - zonder ‘gunfactor’.

4.4 En hoeveel sponsors heeft de club die afkomstig zijn uit lidmaatschappen bij de 
 juniorteams? Wij vermoeden dat dit aantal niet in verhouding staat tot het aantal zoals 
 weergegeven bij 4.2.

4.5 In hoeverre biedt de AllUnited software ruimte voor de sponsorcommissie om op 
	 backoffice	niveau	activiteiten	centraler	-	en	dus	professioneler	te	organiseren?	

4.6 Hoeveel en exact welke ‘exposurepunten’ bezit de club voor bestaande en toekomstige 
 sponsors? (incl. het nieuwe kunstgrasveld) Van borden tot vlaggen, van tenues tot
 bijvoorbeeld drukwerk.

4.7 Hoeveel bezoekers trekken onze trainingen maandelijks? Op basis van dit soort aantallen 
 kunnen nieuwe sponsoractiviteiten worden ontplooid.

4.8 Hoeveel bezoekers trekken onze wedstrijden maandelijks? Op basis van dit soort 
 aantallen kunnen nieuwe sponsoractiviteiten worden ontplooid.

4.9 Hoeveel bezoekers trekt onze website maandelijks? Op basis van dit soort aantallen 
 kunnen nieuwe sponsoractiviteiten worden ontplooid.

4.10 Hebben we in overzicht hoeveel views per week op het sportveld mogelijk zijn? 
 Hoeveel unieke zichtmomenten bieden de bestaande gesponsorde uitingen op ons 
 terrein? (per week, per jaar?)

4.11 Bezitten we ‘kick-back’ informatie van onze sponsoren over de kwaliteit van de uitingen 
 en hun plekken? Welke plek genereert daadwerkelijk klanten of bekendheid en welke 
 plek minder?

4.12	 Bestaan	er	binnen	onze	‘sponsorspiegel’	conflicterende	belangen,	bijvoorbeeld	wat	te	
 doen als 2 rijschoolhouders allebei onze club willen sponsoren? Hoe gaan onze sponsors 
 daarmee om? En hoe gaan wij daarmee om mocht die situatie zich (gaan) voordoen?



4.13 Een aantal sponsordeals kwamen en komen tot stand op basis van ‘speciale regelingen’, 
 bijvoorbeeld omdat in natura een tegenprestatie werd geleverd. Graag hebben wij een 
 overzicht van deze sponsordeals, ook in het licht van de daarnaast te betalen 
 (gereduceerde?) contributie.

4.14 Bestaan er kortingsregelingen voor meerjaarscontracten van sponsordeals? Wij kunnen 
 ons voorstellen dat een meerjaarcontract een voordeligere contributie als beloning 
 rechtvaardigt... (Het vinden van een nieuwe sponsor is nog altijd moeilijker dan het behouden 
 van een bestaande sponsor.)

5. Strategische verkenningen

Op het moment dat we beter in kaart kunnen brengen wat de kwaliteit is van ons sponsorings- 
aanbod, zijn sponsors sneller geneigd ons te ondersteunen. Op dat moment professionaliseren 
we ons aanbod met als gevolg meer en langer lopende sponsordeals tegen betere prijzen.

5.1 Bij bordsponsoring dachten we tot heden steeds aan sponsoring per bord... Maar wellicht 
	 is	sponsoring	per	meter	een	lucratiever	en	doeltreffender	en	moderner	idee?

5.2 Sommige bordsponsoring heeft een dubbele zichtzijde (veld en publiek). Dergelijke 
 plekken kunnen dus als zodanig (duurder) worden verkocht.

5.3	 Wij	begrepen	dat	sponsoren	die	opzeggen	alleen	‘officieus’	worden	bevraagd	naar	hun	
 exitbesluit. Wij denken dat een heus exit gesprek met afzwaaiende sponsoren 
 gewenst is, niet in de laatste plaats om te leren van hun ervaringen. Wij begrepen 
	 tevens	dat	er	geen	officiele	kennisgeving	bestaat	van	sponsorcommissie	naar	het	bestuur	
 inzake dergelijke exit-informatie.

5.4 Naast het bieden van zichtruimte voor sponsoren, hebben wij het idee dat sponsoren 
 meer aandacht verdienen voor het geld dat ze ons betalen. Zo moet het niet al te 
 moeilijk zijn voor onze vereniging om intensiever te dienen als verbindingsorgaan of 
 bijvoorbeeld businessclub voor de aan ons gelieerde sponsoren - vanzelfsprekend 
 inclusief de daarbij behorende evenementen. 

5.5 Verkenning van geheel nieuwe sponsoractiviteiten. Denk hierbij aan een ‘ticker’ weergave 
 (als een lichtkrant) van sponsor logo’s op de website, maar ook mag het een stukje gekker,  
 bijvoorbeeld de naam van de hoofdsponsor roepen door het team als een soort ‘yell’ 
 voorafgaande aan de wedstrijd....



6. En verder kwam nog ter sprake (ter inspiratie)

6.1 Alle momenten dat onze velden niet worden benut leveren ze niets op. Welke 
 mogelijkheden bieden onze terreinen voor andersoortige (sportieve) activiteiten? Op die  
 manier kunnen we onze club breder neerzetten in de Deventer samenleving.

6.2 Moet Sportclub Deventer zich uitsluitend en alleen richten op het traditionele voetbal of 
 zich ook eens orienteren op nieuwere / snellere aan voetbal gerelateerde sporten zoals 
 bijvoorbeeld Panna?

6.3 In onze overview aan activiteiten missen we volledig de nieuwe digitale technieken binnen 
 onze club. (Nationale) on-demand kanalen schijnen ruimte bieden aan amateurclubs voor 
 het uitzenden van hun wedstrijden maar dat schijnt nog een maatje te groot voor ons 
 budget. Maar toch, je zou zeggen dat daar ook een weg tussenin moet liggen met 
 bijvoorbeeld een eigen Youtube kanaal....

6.4 Zo’n kanaal biedt een keur aan nieuwe sponsormogelijkheden, een mooie aanvulling op 
 de fysiek aanwezige sponsoring bij trainingen en wedstrijden.

6.5 Gebrek aan voldoende trainerspotentieel heeft ons het afgelopen jaar een behoorlijke 
 hoeveelheid leden gekost [bron is bekend]. Wellicht is het goed de plussen en minnen 
 tegen elkaar af te wegen voor het aanstellen van een betaalde trainer (dit gebeurt bijvoor-
 beeld al bij hockeyvereniging DHV, 1000 leden à gemiddeld €275,- + €50,- contributie per jaar).

6.6 Niets zo armoedig als lege of onbenutte sponsorplekken op de boarding. Het voorstel 
 passeerde de revue om zogenaamde ‘stoppers’ te plaatsen; borden met daarop reclame 
 van goede doelen die kosteloos worden opgehangen voor het moment dat lege 
 sponsorplekken tijdelijk moeten worden opgevuld.

6.7 Niet elk bedrijf heeft een nering die geschikt is om langs het veld weer te geven. Op dat 
 moment kan een bedrijf echter net zo goed een goed doel op de boarding laten plaatsen 
	 waarvoor	het	betreffende	bedrijf	de	rekening	betaalt	(met	subtiele	vermelding	‘mogelijk	
 gemaakt door’, oid...)

Ronald Jan Veeneman

hello@ronaldjan.com
0627-093799


