
Sport en sponsoring zijn tegenwoordig niet meer los van 
elkaar te denken. Sport staat voor ontspanning, preste-
ren, plezier, een goede gezondheid en samenwerking. 
Allemaal zaken waar bedrijven graag mee geassocieerd 
willen worden. Een logisch gevolg is dan ook: sponsoring!

Naast de positieve associatie, geeft sponsoring ook een 
perfecte invulling aan reclamedoelstellingen van bedrij-
ven en biedt het een platform om te netwerken.

FC Geleen Zuid is een bloeiende vereniging van meer 
dan 600 leden, de accommodatie is ruim opgezet 
met 2 kunstgrasvelden en 2 grasvelden. De vereni-
ging telt maar liefst 125 vrijwilligers die goud waard 
zijn. Prestatie staat hoog in het vaandel bij FC Geleen 

Zuid en dat is terug te zien binnen alle geledingen  
van de club. We zijn een club met ambities, deze kun-
nen we alleen maar waar maken wanneer we worden ge-
steund door een groot aantal sponsoren die onze club 
een warm hart toedragen en trots zijn dat ze bijdragen 
aan de continuïteit van de club. 

Onze vereniging  kan niet bestaan zonder al zijn vrij-
willigers, maar ook niet zonder u, onze sponsoren. 
 
Kortom: FC Geleen Zuid is een club met traditie, die staat 
voor plezier, prestatie & kwaliteit. Wij informeren u graag 
over de mogelijkheden om uw bedrijfsnaam aan FC Ge-
leen Zuid te verbinden en daarmee onderdeel te worden 
van onze mooie club.

SAMEN 
NAAR DE 

BEKER!



GOUD PARTNER
€ 950,- /JAAR - LOOPTIJD 1 JAAR

• Vermelding van de sponsor op de website met bedrijfslogo 
• Drie reclamedoeken langs het hoofdveld van 250x60 cm, 

totaal dus 750x60 cm
• De sponsorcommissie bepaalt de plek, voorkeur mag wor-

den aangegeven
• Gratis toegang voor twee personen bij thuiswedstrijden 

van het  1e team (met sponsorkaart)
• Advertentie binnen programmaboekje Jeugdvoetbaldagen 

ter grootte van 1/2 pagina 
• Bedrijfslogo wordt gepresenteerd op de TV’s in de kantine 
• Firmanaam wordt omgeroepen bij thuiswedstrijden van het 

1e team 
• De doeken blijven eigendom van de vereniging

Wordt er contract afgesloten van 3 jaar, dan zijn de jaarlijkse 
kosten € 800,- per jaar. Voor de eerste aanmaak van de doe-
ken betaalt u € 180,-

ZILVER PARTNER  
€ 600,- /JAAR - LOOPTIJD 1 JAAR

• Vermelding van de sponsor op de website
• Twee reclamedoeken langs het hoofdveld van 250x60cm, 

totaal dus 500x60 cm
• De sponsorcommissie bepaalt de plek, voorkeur mag wor-

den aangegeven
• Gratis toegang voor twee personen bij thuiswedstrijden 

van het 1e team (met sponsorkaart)
• Advertentie binnen programmaboekje Jeugdvoetbaldagen 

ter grootte van 1/4 pagina 
• Bedrijfslogo wordt gepresenteerd op de TV’s in de kantine
• Firmanaam wordt omgeroepen bij thuiswedstrijden van het 

1e team 
• De doeken blijven eigendom van de vereniging

Wordt er contract afgesloten van 3 jaar, dan zijn de jaarlijk-
se kosten € 500,- per jaar. Voor de eerste aanmaak van de  
doeken betaalt u € 140,-

SCOREBORD PARTNER 
€ 1500,- /JAAR - LOOPTIJD 1 JAAR

Dit is een speciaal contract. Voor € 1500,- per jaar wordt uw 
bedrijfsnaam en logo getoond op 4 borden in de hoek van het 
scorebord en op het scorebord zelf. Voor de eerste aanmaak 
betaalt u € 250,- extra. U kunt pas scorebordsponsor worden 
na afloop van het lopende contract.

Wordt er contract afgesloten van 3 jaar, dan zijn de jaarlijkse 
kosten € 1250,- per jaar.

1E TEAM KLEDING PARTNER 
€ 3000,- /JAAR - LOOPTIJD 1 JAAR

Shirtsponsor van het 1ste elftal. Voor € 3000,- per jaar staat 
het bedrijfslogo op het shirt van een het 1ste elftal. Dit is  
inclusief wedstrijdshirt. 

SENIOREN SHIRT PARTNER 
€ 800,- /JAAR - LOOPTIJD 1 JAAR

Shirtsponsor van een senioren team. Voor € 800,- per jaar 
staat het bedrijfslogo op het shirt van een senioren team. Dit 
is inclusief circa 18 wedstrijdshirts. Met uitzondering van het 
eerste elftal.

JUNIOR SHIRT PARTNER 
€ 750,- /JAAR - LOOPTIJD 1 JAAR

Shirtsponsor van een junioren team. Voor  € 750,- per jaar 
staat het bedrijfslogo op het shirt van een junioren team vanaf 
JO15-JO19. Dit is inclusief circa 15 wedstrijdshirts.

PUPILLEN SHIRT PARTNER 
€ 500,- /JAAR - LOOPTIJD 1 JAAR

Shirtsponsor van een pupillen team Voor € 500.- per jaar staat 
het bedrijfslogo op het shirt van een pupillen team tot J013. Dit 
is inclusief circa 10 wedstrijdshirts.

BALSPONSOR PARTNER  
€ 80,- /WEDSTRIJD  

De bal sponsoren voor 1 jaar, dit zijn 15 wedstrijden, dan zijn 
de jaarlijkse kosten € 1000,-. Bij iedere thuiswedstrijd van 
het eerste elftal van FC Geleen Zuid wordt de Firmanaam  
omgeroepen.

VLAGSPONSOR PARTNER 
€ 300,- /JAAR - LOOPTIJD 1 JAAR

De vlaggen zijn bij de ingang van de kantine dit zijn 3 vlaggen-
masten. De kosten zijn exclusief vlaggen en opmaak. Er zijn 
voor een jaar 9 vlaggen nodig, u kunt deze zelf aanleveren of 
door ons laten verzorgen, geschatte extra kosten zijn € 300,-

DIGITAL PARTNER 
€ 200,- /JAAR - LOOPTIJD 1 JAAR

Vermelding van uw bedrijfslogo op het digitaal standenbord in 
de kantine. 

VRIENDEN VAN FC GELEEN ZUID 
PARTNER 
€ 50,- PER JAAR 

BRONS PARTNER 
€ 350,- /JAAR - LOOPTIJD 1 JAAR

• Melding van de sponsor op de website
• Één reclamedoek langs het hoofdveld van 250x60 cm
• De sponsorcommissie bepaalt de plek, voorkeur mag wor-

den aangegeven
• Gratis toegang voor twee personen bij thuiswedstrijden 

van het 1e team (+ sponsorkaart)
• Advertentie binnen programmaboekje Jeugdvoetbaldagen 

ter grootte van 1/8 pagina 
• Het doek blijft eigendom van de vereniging 

Wordt er contract afgesloten van 3 jaar, dan zijn de jaarlijkse 
kosten € 300,- per jaar. Voor de eerste aanmaak van het doek 
betaalt u € 80,-

DIAMANT PARTNER 
€ 1500,- /JAAR - LOOPTIJD 1 JAAR

• Vermelding op de website met bedrijfslogo 
• Drie reclamedoeken langs het hoofdveld van 250x60 cm, 

totaal dus 750x60 cm
• Eén reclamebord langs de oprij laan naar de kantine van 

240x60 cm
• De sponsorcommissie bepaalt de plek, voorkeur mag wor-

den aangegeven
• Gratis toegang voor vier personen bij thuiswedstrijden van 

het 1e team (met sponsorkaart)
• Advertentie in programmaboekje Jeugdvoetbaldagen ter 

grootte van 1 pagina  
• Bedrijfslogo wordt opgenomen in de rotating banner op de 

website
• Bedrijfslogo wordt gepresenteerd op de TV’s in de kantine
• Firmanaam wordt omgeroepen bij thuiswedstrijden van het 

1e team 
• De borden blijven eigendom van de vereniging

FC Geleen Zuid zal zoveel mogelijk invulling geven aan speci-
ale wensen van de sponsor, o.a.: 
• Mogelijkheid om extra reclameborden langs het hoofdveld 

te laten plaatsen 
• Mogelijkheid tot het deponeren van voorlichtingsmaterieel 

van de sponsor binnen de kantine.
• Andere mogelijke faciliteiten voor de sponsor zijn natuurlijk 

bespreekbaar 
• De doeken blijven eigendom van de vereniging

Wordt er contract afgesloten van 3 jaar, dan zijn de jaarlijkse 
kosten € 1250,- per jaar. Voor de eerste aanmaak van de doe-
ken en het reclamebord betaalt u € 240,-.

U ALS
SPONSOR 
BENT VAN

LEVENS
BELANG! 

WIJ STAAN 
VOOR PLEZIER, 
PRESTATIE EN 
KWALITEIT!



ARTIKEL 1
De sponsor verklaart een exemplaar te hebben ontvan-
gen van de bepalingen ten aanzien van sponsorpakket  
nr……  Deze bepalingen ten aanzien van het sponsorpakket  
maken integraal onderdeel uit van dit sponsorcontract. FC  
Geleen Zuid is vrijgesteld van BTW. FC Geleen Zuid factureert 
de sponsorbedragen altijd zonder BTW.

ARTIKEL 2
1. De sponsor verplicht zich jegens de voetbalvereniging tot 

betaling van een sponsorbedrag van € ...........................
per jaar. Dit bedrag zal worden voldaan bij ingang van het  
contract via een te ontvangen factuur. 

2. Het sponsorcontract heeft betrekking op het sponsorpak-
ket ...........................................................................................

3. Betaling voor de resterende jaren vindt jaarlijks, in 
de maand januari, plaats door  overschrijving op  
IBAN  NL50 RABO 0116 0897 25  / RABONL2U van de 
voetbalvereniging. 

4. Dit sponsorcontract is overeengekomen voor de periode 
....../...../..... tot en met ...../...../..... te weten ..... kalenderjaren.

5. Voor de aanmaak van de ..... reclamedoeken en ..... recla-
mebord wordt € ..........,- in rekening gebracht. 

ARTIKEL 3
De voetbalvereniging verplicht zich ten aanzien van de spon-
sor om binnen een maand, na ontvangst van het sponsorbe-
drag, de binnen de bijlage opgenomen sponsorverplichtingen 
na te komen. 

ARTIKEL 4
De voetbalvereniging draagt er zorg voor, dat elk optre-
den door of namens hem waaraan de naam van de spon-
sor is verbonden, voldoet aan de eisen van represen-
tativiteit. De voetbalvereniging zal zich onthouden van 
handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de 
goede naam van de sponsor en de voetbalvereniging  
kan worden geschaad. 

ARTIKEL 5
In geval van fusie van de voetbalvereniging gaan de rechten 
en plichten uit deze overeenkomst van rechtswege over op 
de rechtsopvolger van de voetbalvereniging, behoudens de  
mogelijkheid van tussentijdse beëindiging als bedoeld in  
navolgend artikel. 

ARTIKEL 6
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van 

..... jaren, ingaande ...../...../..... en mitsdien eindigende  
op ...../...../..... De overeenkomst eindigt niet automatisch 
door het verstrijken van de overeengekomen periode, 
maar eerst door opzegging door één der partijen tegen 
het einde van de expiratiedatum. De opzegging dient bij 
aangetekende brief te geschieden, of via een email. De 
termijn van opzegging bedraagt tenminste drie maanden. 
Behoudens tijdige opzegging, loopt de overeenkomst tel-
kens door voor de duur van vijf jaar, onder gelijkblijvende 
voorwaarden. 

2. Tussentijdse beëindiging is mogelijk: 
a. Door  ieder der partijen in geval de wederpartij fail-

leert, surséance van betaling aanvraagt, dan wel ont-
bonden respectievelijk geliquideerd wordt; 

b. in geval van (één der) partijen in redelijkheid niet kan 
worden gevergd deze overeenkomst te continueren,  
daar voortzetting van deze overeenkomst de  
belangen van die partij c.q. van partijen ernstig zou 
schaden. 

ARTIKEL 7
1. Bij een tussentijdse beëindiging van dit sponsorcontract, 

dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van 
drie maanden. Tussentijdse opzegging dient te geschie-
den bij aangetekende brief of per email, onder vermelding 
van de redenen van de beëindiging. Ingeval van tussen-
tijdse beëindiging- vindt geen restitutie plaats van het op 
grond van deze overeenkomst betaald of gepresteerde. 

2. Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoof-
de ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan, om 
rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ont-
lenen, speciaal met betrekking tot het gebruik van de  
naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te oefenen. 

ARTIKEL 8
Op dit sponsorcontract is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 9
Bij eventuele geschillen alsmede in situaties waarin deze over-
eenkomst niet voorziet, zullen partijen in  goed overleg en in de 
geest van vorengenoemd artikelen tot een oplossing trachten 
te komen. 

De sponsor FC Geleen Zuid

Ondergetekenden:
De amateurvoetbalvereniging FC Geleen Zuid, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 

...................................................................................................... van de sponsorcommissie, hierna te noemen: "de voetbalvereniging",

en 

...................................................................................................... ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

...................................................................................................... hierna te noemen: "de sponsor", verklaren te zijn overeengekomen

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud


