
Sponsorprogramma 
2020-2023



Wij roepen clubs en verenigingen 
uit Pesse, maar ook individuele 
sporters uit de regio (binnen een 
straal van 20km rondom Pesse) op 
met ideeën en plannen te komen 
waarvoor sponsoring wordt 
gevraagd. Ook kunnen projecten 
ingediend worden die een 
positieve bijdrage leveren aan het 
lokale leefklimaat in Pesse. 

Inleiding / 
aanleiding

Green Planet ziet dat de sociale 
verantwoordelijkheid steeds meer 
in de wijken en dorpen komt te 
liggen, ook in Pesse. 
(Sport-)verenigingen kunnen hier 
een mooie rol in gaan spelen. Denk 
aan gezonde kinderen of aan het 
voorkomen van het afglijden van 
jongeren. Green Planet vindt het 
belangrijk wat terug te doen voor 
Pesse en haar omgeving. Daarom 
komen we met een nieuw 
sponsorprogramma. We trekken 
een budget uit van € 2.500,- voor



 Relatiedag voor de relaties van 
de sponsor waarbij deze relaties 
een aantrekkelijk programma 
krijgen gepresenteerd.

 Dragen van de naam van de 
sponsor en de Bovag op het shirt.

 Organisatie van een groot 
toernooi waaraan de naam van 
de sponsor is gekoppeld.

 Leden rijden met stickers van de 
sponsor en Bovag op hun auto.

 Leden hangen een aantal keer 
per jaar een poster op hun raam 
met een uiting van de sponsor 
waaraan ook een 
verlotingselement is verbonden.

 Sportweekend voor jonge
kinderen waarbij ze mee kunnen
doen aan verschillende sporten.

 Sporten mogelijk maken voor
jongeren waarvoor dit nu niet
toegankelijk is.

 Extra inzet om kinderen niet
af te laten glijden of te laten
vereenzamen door ze pro-

 actief te betrekken bij sport of 
andere activiteiten. 

 Gezond en bewust leven
bevorderen waardoor kinderen
minder snel aan obesitas gaan
lijden.

Ideeën

Om jullie een beetje op weg te helpen hieronder een aantal ideeën die 
gebruikt kunnen worden voor het vormen van een onderscheidend plan.



Om te voorkomen dat grote clubs met meer vrijwilligers meer kans maken 
dan kleine clubs, wordt er een vergoeding verstrekt aan de hand van het 
ledenaantal:

0 - 50 leden € 100,- / jaar 
50 - 100 leden € 200,- / jaar 
100 - 200 leden € 300,- / jaar 
200 - 300 leden € 400,- / jaar 
> 300 leden € 500,- / jaar 

Individuele sporters of projectorganisaties zonder ledenachterban kunnen 
opgeven welk bedrag zij wensen en welke exposure zij hiervoor gaan 
genereren. De beoordelingscommissie zal altijd kijken naar het bedrag 
van ondersteuning dat wordt gevraagd en naar wat wordt georganiseerd, 
gepresteerd of wat de bijdrage is aan de maatschappij. Vele kleine initiatieven 
met een beperkt budget kunnen tenslotte meer impact hebben dan een paar 
grote!

Er wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van drie jaar. Zo 
geven wij verenigingen voor een langere periode zekerheid.

Gelijke kansen voor iedereen



 Het plan waarvoor sponsoring
wordt aangevraagd moet een
onderscheidend plan zijn.

 Het plan mag bestaan uit een
idee dat drie jaar wordt herhaald,
maar mag ook bestaan uit drie
verschillende ideeën.

 De aanvrager(s) moeten
zorgdragen voor maximale
media-exposure waarbij de
sponsor prominent wordt
genoemd.

 Het plan moet zorgen voor een
uiting over het leveren van een
bijdrage aan de maatschappij dat
de sponsor kan gebruiken in zijn
interne en externe uitingen.

 Leden/volgers/achterban
moeten gestimuleerd worden om
fan te worden van de sponsor op
Facebook.

 De sponsor wordt periodiek
voorzien van informatie over het
project, ondersteund met
beeldmateriaal, dat te gebruiken
is om naar buiten te
communiceren.

 Vanuit het kader van ‘Pesse voor
Pesse’ zijn/worden de
bestuursleden/individuele

sporter ambassadeurs van de  
sponsor en dragen dit uit naar  
buiten waarbij zij ook  
geïnterviewd kunnen  
worden t.b.v. interne en externe 
communicatie van de sponsor.

 Aanvragen indienen via
het sponsorformulier (ook te 
downloaden op 
www.greenplanet.nl/green-
planet/eropuit)
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