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Model sponsorformules 

Voorbeeld sponsorformules structurele sponsoring 

Hoofdsponsor - naamkoppeling aan de sportclub (of de eerste ploeg) 
- reclame op wedstrijdshirt 
- reclame op boardings 
- advertentie in het wekelijkse clubblad en op de website 
- verspreiden van promotiefolders op jaarlijks tornooi 
- vermelding op alle officiële, schriftelijke communicatie vanuit 
de sportclub 
- recht om jaarlijks éénmaal de infrastructuur van de sportclub te 
gebruiken voor sportactiviteiten 

Prijs nader te bespreken 

Cosponsor - reclame op wedstrijdshirt 
- reclame op boardings 
- advertentie in het wekelijkse clubblad en op de website 
- verspreiden van promotiefolders op jaarlijkse tornooi 
- vermelding op alle officiële, schriftelijke communicatie vanuit 
de sportclub 
- recht om jaarlijks éénmaal de infrastructuur van de sportclub te 
gebruiken voor sportactiviteiten 

x euro  
per seizoen, voor x 
seizoenen 

Businessclub - reclame op boardings 
- advertentie in het wekelijkse clubblad en op de website 
- verspreiden van promotiefolders op jaarlijkse tornooi 
- vermelding op alle officiële, schriftelijke communicatie vanuit 
de sportclub 
- deelname aan halfjaarlijkse activiteiten van de businessclub 

x euro  
per seizoen, voor x 
seizoenen 

Andere - reclame op boarding x euro per seizoen, voor x 
seizoenen 

- advertentie in maandelijks clubblad (A4) x euro: volledige pagina 
x euro: halve pagina 
x euro: kwart pagina 
per seizoen, voor x 
seizoenen 

- advertentie op website x euro  
per seizoen, voor x 
seizoenen 

…  
 
 

Voorbeeld sponsorformules projectsponsoring (evenement) 

Hoofdsponsor - naamkoppeling aan het evenement 
- reclame op boardings tijdens het evenement 
- advertentie in het programmaboekje en op de website 
- promotiestand op het evenement 
- vermelding op alle officiële, schriftelijke communicatie over het 

Prijs nader te bespreken 
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evenement vanuit de sportclub 
- verkoop van producten tijdens het evenement 

Cosponsor - reclame op boardings tijdens het evenement 
- advertentie in het programmaboekje en op de website 
- promotiestand op het evenement 
- vermelding op alle officiële, schriftelijke communicatie over het 
evenement vanuit de sportclub 
- verkoop van producten tijdens het evenement 

x euro  

Andere - reclame op boardings x euro  
- advertentie in programmaboekje (A4) x euro: volledige pagina 

x euro: halve pagina 
x euro: kwart pagina 
 

- advertentie op website x euro  
…  

 


