
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 september 2019.

1. Aanvang vergadering

Van macro naar micro. Langzamerhand vatten we de koe bij de hoorns nadat we voor de 
vakantie onze mogelijkheden als sponsorcommissie hebben verkend. Omdat bordsponsoring 
nog steeds en veruit de meeste gelden binnenhaalt hebben we besloten ons daar vooraleerst 
op te focussen, maar dan wel binnen een hernieuwd en geprofessionaliseerd kader. Verder 
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

2. Werkfocus

Dit jaar wordt er geen sponsorloop georganiseerd, alles in het kader van de professionalisering. 
“We doen het goed, of we doen het niet”. Naast bordsponsoring staan er nog 2 ‘events’ op de 
wishlist:

2.1 Graag zouden we weer met de Vondelkoeken van start willen gaan op uitnodiging van de 
leverancier zelf. We zullen proberen hem aanwezig te krijgen tijdens onze vergadering begin oktober.

2.2 En dit jaar willen we de Salland Zorgverzekering overstap actie wederom inzetten voor 
verhoging van de sponsoropbrengsten.

3. Communicatie en documentatie

We zijn naarstig op zoek naar een betere wijze van communiceren en documenteren. Een aspect 
dat door minder goede commmunicatie achterwege blijft is dat er bijvoorbeeld ledenvoordeel 
bestaat bij sponsors, echter, vrijwel niemand die dat weet. Als voorbeeld werd genoemd dat je bij 
autobedrijf Slagter korting op reparaties kunt krijgen als je lid bent van SC Deventer... maar dat 
hier zeer weinig gebruik van wordt gemaakt.

Voetbalvereniging



Met een nu 4-koppige samenstelling van onze sponsorcommissie bestaat er behoefte aan 
samenwerking op enig digitaal platform. Hierop kunnen we documenten delen, inventariseren 
en blijven we op de hoogte van elkaars taken. Er schijnt nog een Google Drive abonnement uit 
vroeger tijden te bestaan, echter kijken we net zo goed uit naar iets voortvarenders.... Niet in de 
laatste plaats om toekomstige sponsoren ook een professionele online naslagbron te bieden.

4. Professionalisering documenten

Om onze toekomstige sponsoren zo goed mogelijk te kunnen benaderen willen we eerst onszelf 
voorzien van de juiste basis documenten. Hiervoor moet basis informatie verzameld worden 
waarmee we met goed fatsoen sponsoren kunnen informeren over de voordelen van sponsor-
ing van onze club. Deze documenten moeten voor alle leden van de commissie toegankelijk zijn. 
Tevens denken we hierbij aan ‘marketing intelligence’ feiten over bezoekersaantallen, sponsor-
plekken en bijbehorende aanbiedingen en voorwaarden, en wel zo dat die informatie voor alle 
leden van onze commissie gelijkluidend is. 

5. Operationele inventarisatie

Verder willen we inventariseren welke sponsoracties er in de ons omringende clubs worden 
ondernomen, tevens willen we graag weten wat die clubs rekenen aan sponsorgelden en wat 
zij in ruil daar voor terug geven. We hebben het hier over voetbalclubs zelf maar ook over voet-
bal-vreemde clubs zoals hockey of volleybal.

6. Uitvoering sponsorborden

Eenheid brengen in de uitvoering van de sponsorborden is een begin van professionalisering 
van de sponsoruitingen. We hebben unaniem besloten dat de sponsorborden voortaan 
dubbelzijdig bedrukt moeten worden. Op deze wijze zijn de borden altijd zichtbaar en flexibel 
inzetbaar.

7. Incasso functie

Rick opperde de vraag of wij als sponsorcommissie ook verantwoordelijk zijn voor de tijdige 
betaling van sponsorgelden. Met enige twijfel leek het ons uiteindelijk het beste als wij verant-
woordelijk zijn voor zowel het binnenhalen ALS voor het ‘beheren’ van sponsorrelaties.

7.1 Zo blijkt ook dat het factureren richting sponsors vaak niet geheel vlekkeloos verloopt. 
Dus vinden we dat facturatie standaard op automatische incasso moet staan. Wil een sponsor 
dit absoluut niet, dan betaalt de sponsor geen € 200,- per jaar, maar € 210,-. [voorstel]



8. RDC en SCD

Inmiddels is er een contract getekend voor 5 jaar waarin zowel onze sportclub als RDC overeen 
zijn gekomen de meidenelftallen gezamenlijk te laten optreden. Die performance heeft gevolgen 
voor het tenue. Aan ons de vraag of wij mee willen denken over een mogelijke tenue constructie, 
waarin rekening moet worden gehouden met sponsorbelangen aan beide zijden....

9. Richtlijnen tenue

Er is een verzoek neergelegd door een sponsor om naast de sponsoring van borden langs het 
veld ook een tenue voor het betreffende elftal samen te mogen stellen. Dit leidt ertoe dat dat 
elftal zal spelen in een zwart tenue. Navraag bij de leden van onze sponsorcommissie leerde dat 
het ons beter lijkt als we de richtlijnen BLIJVEN volgen zoals die er liggen, echter vinden wij ook 
dat het bestuur hierin het laatste woord heeft.

9.1 Deze tenue kwestie bracht tevens de vraag op of we tenue-sponsoring niet per definitie 
moeten koppelen aan bordsponsoring... Deze vraag bleef onbeantwoord maar is verdere 
beraadslaging waardig wat ons betreft. Andersom niet, bordsponsoring blijft onafhankelijk 
uitvoerbaar ten opzichte van tenue sponsoring.

10. Club-brede sponsorcommissie

Tijdens de vergadering werd geopperd de sponsorcommissie zo breed te maken als onze club 
groot is.... Zouden er mogelijkheden zijn IEDER lid van de vereniging taken van sponsorwerving 
uit te laten voeren? De aanwas van sponsoren zou op die manier veel harder kunnen gaan dan 
nu het geval is. Op welke wijze zouden we zo’n constructie kunnen realiseren?....

11. Sponsorplekken nieuw veld

Die vergroting van de wervingskracht van de sponsorcommissie lijkt zeer nodig omdat inmiddels 
het nieuwe kunstgrasveld klaar is voor gebruik. Elk voetbalveld biedt ongeveer plaats aan 90 
sponsorborden, zo ook het nieuwe veld. Die sponsorplekken moeten vanzelfsprekend per direct 
en zo goed mogelijk worden ingevuld!...

12. USP

Tijdens de bijeenkomst zochten we naar redenen waarom sponsors zouden moeten kiezen voor 
sponsoring van onze club, zonder dat er een ‘gun factor’ optreedt (een gunfactor is een rede-
natie als “Ik sponsor SCD omdat het de voetbalclub is van mijn zoon”). Welke redenen zonder 
gunfactor kunnen we bedenken waarom sponsors voor sponsoring van onze club moeten 



kiezen? Micha: “Natuurlijk kun je als bedrijf je naam op een lantaarnpaal zetten maar door bord-
sponsoring toon je meer maatschappelijke betrokkenheid”. 
Dat is er dus in ieder geval één....

13. Taakverdeling komende periode

De sponsorcommissie heeft een aardig beeld gekregen van haar taken de komende tijd, die 
taken worden alsvolgt verdeeld:

Micha: 
• essentiele sponsorinformatie delen met de overige leden van de commissie (reeds geschied).
• maken van overzicht veldborden a en b.
• beeldmateriaal regelen voor het geven van een betere impressie van bord- en shirtsponsoring via 
onze huisfotograaf Ronald van Dam.

Rick:
•  verzamelen van marketing intelligence informatie (zie paragraaf ) o.a. bezoekersaantallen per 
training- per wedstrijd- per periode, websitebezoekers, ledenaantallen (demografisch verdeeld), etc.

Frank:
• verzamelen informatie sponsordeals belendende voetbalclubs zoals die van Roda Raalte en SV Twello.

Ronald:
• verzamelen informatie sponsordeals voetbal-vreemde clubs.
• begin maken met samenstellen van basisdocumentatie voor sponsorcommissie. 
• verkenning vwb digitaal service platform sponsorcommissie.

Tot oktober!

Ronald Jan Veeneman

hello@ronaldjan.com
0627-093799


