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Salesplan Verenigingen 

 

Introductie 
Sponsorwerving is in beginsel niet leuk. 
Sponsorwerving is wel leuk als het lukt! 
Sponsorwerving gaat, als het goed wordt gedaan, niet om geld vragen, maar om elkaar versterken en 
gunnen 
Sponsorwerving vraagt om strategie, structuur, discipline en een goed verhaal 
 

Aanpak 

• Wat heb je te verkopen 

• Aan wie ga je het verkopen 

• Hoe ga je het verkopen 
 

Wat heb je te verkopen 
1) Presentatie met vraag en aanbod (zie bijlage) 
2) Kort en bondig op papier zetten wat je te verkopen hebt en waarom dat interessant kan zijn 

zodat je dat in een gesprek snel duidelijk kunt maken.  
3) Per prospect bedenken waarom het specifiek passend is voor die partij 

 

Aan wie ga je het verkopen 
1) Eigen netwerk (5+5+2=50 model) 
2) Prospect lijst 

a. Eigen netwerk 
b. Lokaal MKB/bedrijfsleven 
c. Gemeente/Overheid 

 
Ad1) Eigen netwerk (5+5+2=50 model): 

• 5 Teamleden 

• Die 5 netwerkrelaties aandragen (vanuit familie/werk/sportvereniging/vrienden/etc) 

• Die 5 relaties persoonlijk benaderen EN 

• Om 2 andere relaties vragen EN vragen of ze jou willen introduceren 

• 5 X 5 = 25 X 2 = 50 
 
Ad2) Prospect lijst: 
Werkwijze: Maak een prospect lijst met daarin: 

1) De resultaten van het eigen netwerk 
2) Een selectie van lokaal MKB op basis van subgroepen (Automotive/Retail/etc.etc.) 

a. Lokaal karakter en een ‘fit’ met schaatsen, talentontwikkeling of schaatsfans 
3) Ga bij de gemeente/overheid na of er op basis van subsidie mogelijkheden zijn 

 

• In deze lijst per prospect aangeven wie het contact gaat leggen en opvolgen. (zie bijlage) 
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Hoe ga je het verkopen 

• Voorbereiding:  
o Wat is je doel van het gesprek, (telefonisch of face to face) 
o Wat ga je zeggen 
o Wat maakt het aantrekkelijk voor de sponsor 
o Wat zijn jouw antwoorden op tegenwerpingen 

 

• Eerste contact: Afhankelijk van de relatie 
o Direct bellen met het voorstel om een afspraak te maken => durven om de afspraak te 

vragen! 
o Eerst mailing sturen en nabellen (zie bijlage voorbeeld mailen en belscript) 
o Discipline: Verkopen is een kwestie van discipline en vasthoudendheid. Bijv. Als je 

afspreekt morgen na de lunch terug te bellen, dit dan ook doen op dat moment. Je 
kunt dan refereren aan het feit dat je dat had afgesproken 
 

• Bij afspraak de presentatie goed voorbereiden en ‘op maat maken’. Bijv. logo van bedrijf er in 
en mogelijk het aanbod afstemmen op de behoefte die bekend is. 
 

• ‘Om de order vragen’ Dit is vaak het moeilijkste deel. Maar op een bepaald moment (bij 
interesse) durven zeggen ‘dus we gaan dit samen doen of hebben we een deal’ 

 

• De afspraak direct per mail of overeenkomst bevestigen! 
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