
Welkom!

Nieuwe inkomsten uit sponsoring en crowdfunding



Even voorstellen:

Rik van Kan



Nationaal actief bij > 900 verenigingen
Partner van 16 sportbonden

Even voorstellen:



Programma

• Stap 1: Het verhaal
Je gaat het pas zien als je het door hebt

• Stap 2: De eerste stap
Er moet iets gebeuren voordat er iets gebeurt

• Stap 3: Crowdfunding
Zonder doel kan je niet scoren
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Welkom!

Sport en sportverenigingen spelen een bepalende rol in 
onze maatschappij en in ons leven.



Sponsorbrochure?

• Wat is een goede brochure?
• Hoe gebruik je de brochure?

• TIP: Keep it simple!
• Facts and figures
• Gebruik goede fotografie



Sponsorbrochure



Sponsorbrochure!

Wist u dat?
Bedrijven zich eerst oriënteren op de website van het 
sponsorobject voor een beslissing over sponsoring te 
nemen?

• Zorg voor professionele website
• Zorg voor een professionele online presentatie van 
sponsors



Sponsoren, waarom eigenlijk?

• Goodwill
Betrokkenheid, MBO

• Commercie
Naamsbekendheid, sales, relatiemarketing

• Imago
Zichzelf onderscheiden



Waarom is het makkelijker om een sponsor voor een
team te krijgen dan een sponsor voor de club?

Voorbeelden:
• Gerichte sponsoring
• Crowdfunding

Sponsortrend



Wat is de tegenprestatie?

• Goodwill
Laat de sponsor een concreet verschil maken

• Commercie
Biedt commerciële kansen

• Imago
Zorg dat het verhaal wordt verteld



Waar vind je sponsors?
• Ledenbestand
- Inschrijfformulier
- E-mailadressen & LinkedIn
- Member-get-sponsor
- Netwerkbijeenkomst

• Directe omgeving
- Google maps
- KvK-uittreksel
- Bekijk de sponsors bij andere verenigingen

• Leveranciers
- Bekijk de crediteurenadministratie

• Adverteerders
- Bekijk de brievenbus: folders en lokale krant

• Oud-sponsors



Sponsoring van oudsher

• Sponsoring is een kwestie van gunnen
• Weinig direct resultaat uit sponsoring
• Actie = reactie, maar sponsoring is passief 
• Geen sponsorbudget, wel advertentiebudget 



Huidige situatie



Maar ook:



En



Sponsoring is interessant:
• Lokale doelgroep
• Specifieke doelgroep (studenten)
• Veel interactie
• Langdurig en direct contact
• Elk jaar 25% nieuwe leden (nieuwe ledenpakket)

Clubsponsoring biedt kansen



Voor welke bedrijven is jouw organisatie
interessant? En waarom?

Voorbeelden:
• Studiebegeleiding (studenten)
• Sportvoeding (sportieve mensen)
• Sportkleding (sporters)
• Vakantie(kampen) (studentenreizen)
• Fysiotherapie (sporters)
• Autorijschool (mensen tussen 16 en 25)
• Uitzendorganisatie (lokale mensen, vakantiekrachten)
• Werving/selectie (studenten)
• Makelaardij (verhuur studentenwoningen)
• Teamuitjes (bowling, escape room, etc.)

Jouw organisatie is interessant! 



De verandering

Je gaat het pas 
zien als je het 

door hebt

Johan Cruijff



“Ik heb een goed idee!”

Andere benadering



Benader sponsoring eens anders

Andere benadering



Welke communicatiekanalen 
zijn er eigenlijk? 



Stap 1
• Wat is je verhaal?
• Wie ga je benaderen?
• Wat is je insteek?
Stap 2
• Toon de kans die je vereniging biedt
• Benader gericht en op een logisch moment

• Gebruik digitale media
• Maak sponsoring actief
• Vraag om een ‘call-to-action’
• Doe elke maand iets (structuur) 

Verandering



Waar vind je sponsors?

• Ledenbestand
- Inschrijfformulier
- Member-get-sponsor

• Directe omgeving
- Google maps
- KvK-uittreksel
- Bekijk de sponsors bij andere clubs

• Leveranciers
- Bekijk de crediteurenadministratie
- Bekijk het assortiment

• Adverteerders
- Bekijk de brievenbus: folders en lokale krant

• Oud-sponsors



Zonder doel 
kun je niet 

scoren

Johan Cruijff



Een groep investeerders of donateurs zorgt samen 
voor de financiering van onderneming of project.

Definitie





•  Donatiemodel

•  Een Naturamodel

•  Commercieel model

Soorten crowdfunding



Kenmerken

•Vaste periode•Concreet doel en bedrag•Online• Tegenprestatie•Urgentie



• Marketinginstrument 

Voor clubs:
• Nieuwe inkomstenbron
• Ledenwerving
• Sponsorwerving
• Werk wordt verdeeld

Meerwaarde





Voorbeelden





Voorbeelden



Voorbeelden



Voorbeelden



Voorbeelden



Voorbeeld club met 200 leden
Een lid haalt 2 donateurs binnen die  gemiddeld 
€ 20,- doneren:

Totale inkomsten: €  7.200,-
Kosten: 10%

Voorbeeldclub met 1000 leden
50% van de leden haalt 3 donaties binnen van 
gemiddeld € 15,-

Totale inkomsten € 20.062,50
Kosten: 10%

Club met Grote Clubactie:
Totale kosten tussen 20% en 23%

Donaties: Wat levert het op?



Aan de slag!



Kant-en-klare plannen



Vraag uw eigen no-cure-no-pay-platform aan:
www.crowdfundingvoorclubs.nl/site/aanvragen 
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Vragen


