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i. Basisinfo 

ii. Wie zijn de deelnemers/wat is je doelgroep (aantallen, profielen)

iii. Wie organiseert/hoe zit de organisatie in elkaar

iv. Inzet promotiekanalen (eigen communicatiekanalen/lokale of regionale media/ 

Schaatsen.nl / KNSB.nl)

1. Info evenement/baan/RTC/vereniging



i. Waar wil je als vereniging naartoe?

ii. Waarom sponsors nodig?

iii. Welk (hoger) resultaat kan je dan behalen?

Aanleiding om met elkaar in gesprek in te gaan

2. Ambitie



Afhankelijk van doelstellingen bedrijf (bv. naamsbekendheid, verkoop, associatie 

met waarden)

1. Exposure

i. Boarding langs de banen/trainingslocatie

ii. Logo op kleding rijders of jury/OC/vrijwilligerskleding/

iii. Opblaasboog en/of beachflags bij activiteiten

iv. Opname logo in print/online uitingen bijv bij inzet communicatiekanalen

2. Naamkoppeling verenigingsactiviteiten 

3. Uitnodiging open training

4. Clinic/baanuren/evenement voor relaties of medewerkers

5. Inzet van rijders

6. Verkoop of sampling tijdens verenigingsactiviteit/evenement

7. Info/actie op database

8. Schaatsen.nl

3. Propositie



• Creatieve ideeën hoe je gezamenlijk toewerkt naar partnership

• Activeer met relevantie naar de doelgroep

• Kan je sponsor ook bijdragen aan jouw promotie/communicatiedoelstellingen?

4. Samenwerkingsideeën



• Nasturen van presentatie en 3 dagen laten nabellen

• Maak een concreet voorstel op basis van wensen potentiële sponsor 

maar wees flexibel

• Concept contract

• Contractondertekening en persmoment/persbericht

• Informeer en evalueer 

5. Follow-up



• Luister naar wat het bedrijf wil en pas daar je voorstel op aan

• Houd in de gaten wat je out-of-pockets gaan zijn bijv. productiekosten van doeken 

indien deze in de deal zitten (ca € 125 per 5*1m voor bisonyl doek)

• Meerjaren afspraak = betere deal voor sponsor

• Kan sponsor een rol betekenen in de werving van meer sponsors? 

• Maak bewust een keuze: exclusiviteit voor 1 of 2 hoofdsponsors of maken vele 

kleintjes één grote?

• Maak je presentatie altijd op maat, dat geeft je potentiële sponsor een gevoel 

van aandacht.

• Waar mogelijk doe meer dan contractueel opgeschreven staat en please je 

sponsor in kader van verlenging

6. Tips



| [naam]

| [functie]

| [emailadres]

| [telnr]

www…………………….nl


