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Sponsorinq stapoen plan NEFIT ORION

I. Melden ootentiële sponsor

1, Potentiële sponsoren en advefteerders voor Neft-Orion moeten aan de
sponsorcommissie worden gemeld voordat ze officieel kunnen worden benaderd.

Opm: Dit geldt niet voor de club van 100

2. De sponsorcommissie bepaalt, in overleg met degene die de potentiële
sponsoren aanmeldt, wie de potentiële sponsor moet(en) benaderen namens
Nefit Orion en wat de inzet van dit gesprek moet zijn.

3. De door de sponsorcommissie aangewezen contactpersoon neemt binnen I
week nadat de potentiële sponsor bU de sponsorcommissie is gemeld contact op
met de potentiële sponsor en maakt een afspraak voor een gesprek.

1. ïjdens het gesprek worden de sponsormogelijkheden gepresenteerd en
overhandigd.

2. Binnen 3 daoen na het gesprek wordt het bedrif schrifteliik bedankt voor het
gesprek, ook indien het gesprek niet succesvol was. De contactpersoon geeft de
secretaris aan wat de inhoud van deze brief moet zin en wat de bijlagen moeten
zijn bU deze brief.

x Concept bedankbrief is in bezit van de secretaris
* Contactpersoon geeft aan of een, eventueel door de voozitter ondeftekend,
contract moet worden meegestuurd.

3. Binnen 1 week na het verzenden van de brief neemt de contactpersoon
contact op met de potentiële sponsor en probeert de verdere afronding van het
contract te begeleiden

IIf. Na het tekenen van het contract

1. Eventuele perspresentatie van het nieuwe sponsorcontract in overleg met de
sponsor. Kopie van de persinformatie naar de huidige sponsoren en relaties.

Voorzitter PR/media commissie R. Wiggers



2. Altijd een vernelding in de ORION Expres en de mini expres van de nieuwe
sponsorovercenkomst. Secletaris informeert rcdactie

3. Bevestiging onWangst contract aan nieuwe sponsor. Binnen I week door
secretaris

3. Secretaris stuurt een kopie van het contract naar de pnningmeester die een
nota stuurt (hinnerl ? weken)

4. Secrehris vult relatiebeheer formulier in betreffende deze nieuwe sponsor en
bespreeK dit met de sponsorcommissie. Alle leden onWangen een kopie

IV. VerolichtinoFn IYEEIT-ORION

\- 1. Verplichtingen zijn aangegeven in het relatiebeheer formulier

\- 2. De contactpensoon geeft de secretaris aan wie hij binnen bedrijf moet
benaderen voor de overeengekomen reclame uitingen

3. Secretaris informeert indien nodig betreffende de verplichtingen de volgende
mensen:

- Redactie ORIOil expres, mini expres, teambrochure etc.
- Producent borden
- Producent kledingopdruk
- Beach commissie
- Vooaitters betreffende lijnen
- Informeert DOC indien het een hoofd-, top, ster- of S3TD sponsor betreft voor
S3TD activiteiten

L- Secretaris coördineert het volgende:

\- - Past ORION briefuapier en posters aan indien nodig
- Zet de nieuwe relatie op ORION mailing lijst
- Zorgl voor het juiste aantal uitnodigingen voor de sponsor bij evt. ORION
activiteiten
- Informeert nieuwe sponsor over eventuele extra productie kosten

Deze activiteiten worden afgewerkt in een zodanig tijdsbestek dat wij er van
vezekerd zin dat bij de ingangsdatum van het contract wrj aan onze verplichtingen
jegens de sponsor kunnen voldoen.
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Volleybalvereniging NEFIT ORION
NEFIT ORION is opgericht in 1969, ontstaan uit een fusie van twee Doetinchemse
volleybalverenigingen. NEFIT ORION kent een rijke en succesvolle historie in de Achterhoek.
Zowel bij de dames als de heren heeft NEFIT ORION tot de absolute Nederlandse top behoord.
Hoogtepunten zijn het winnen van de landstitel bij de dames, de nationale beker bij dames en
heren en het met succes deelnemen in vele Europa Cups. De thuishaven sporthal Rozengaarde
te Doetinchem is in het verleden met maximaal 3000 toeschouwers, in aanwezigheid van de
landelijke pers en W, regelmatig het decor geweest voor spannend topvolleybal.

Ook bij de jeugd heeft NEFIT ORION zowel bij de jongens als meisjes verschillende landstitels
in de wacht gesleept.

Na een langdurig verblijf in de allerhoogste klassen van het Nederlandse volleybal, heeft NEFIT
ORION zowel bij de dames als de heren een stapje terug moeten doen. Momenteel komen 4
teams uit op landelijk niveau: dames 1 en Heren 1 spelen in de lste divisie, Dames 2 komt uit in
de 2e divisie en Heren 2 speelt in de 3u divisie. NEFIT ORION heeft op dit moment in totaal B

herenteams en 8 damesteams, Er zijn B recreantenteams actief en er komen B teams in de
jeugdcompetitie uit en daarnaast zijn er nog B míniteams. Met rond 450 leden is NEFIT ORION
een grote en gezonde volleybalvereniging.

Topvolleybal
In de voorjaarsledenvergadering van 1996 hebben de leden, op voorspraak van het bestuur,
zich uitgesproken om topvolleybal binnen de vereniging NEFIT ORION (weer) mogelijk te
maken.

Een werkgroep is geformeerd met als opdracht te analyseren in hoeverre topvolleybal in
Doetinchem de komende jaren te realiseren is, Wil NEFIT ORION terug naar de eredivisie dan
zal dit stapsgewijs moeten gebeuren en eerst getracht moeten worden met het herenteam,
uitkomend in de eerste divisie, te promoveren, Het feit dat het herenteam van NEFIT ORION
weer eredivisie speelt zal zeer zeker een positief effect hebben op de totale vereniging. Het zal
vooral van de financiele mogelijkheden afhangen in hoeverre daarna ook in het damesteam
geïnvesteerd kan worden met als doel eredivisie volleybal. Door promotie van het damesteam
naar de 1'divisie is de stap naar de eredivisie van de dames een stuk groter geworden.

De werkgroep heeft een plan opgesteld om binnen drie jaar met het herenteam naar de
eredivisie te promoveren. Uiterlijk in het jaar 2000 moet het herenteam van NEFIT ORION naar
de eredivisie promoveren, Gelijktijdig wordt gewerkt om het damesteam ook te laten
promoveren,

DOEL
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"Een bewuste keuze voor TOPVOLLEYBAL
Met een doelgerichte TOPSPORT begeleiding."

Topspoftbeleid
De ontwikkeling in de sportbeoefening laat zien dat de mogelijkheden om vanuit een puur
amateuristische aansturing op een hoog niveau sport te kunnen blijven beoefenen
problematisch is vanuit zowel de financiele invalshoek als vanuit de eisen die hieraan worden
gesteld op het gebied van facilitaire ondersteuning. We zien om ons heen heel duidelijk een
ingezette trend in de richting van een verdere professionalisering van de sport, vooral waar de
inzet heel specifiek is gericht op het hoogste ambitieniveau. NEFIT ORION heeft in 1997 het
initiatief genomen om op termijn te komen tot een nauwe samenwerking met andere
topsportverenigingen in de regio, met name de Graafschap en de Gazellen,

Doel van een gezamenlijk topspoftbeleid
Het doel van de samenwerking is primair gericht om in de Achterhoek optimale condities voor
topsport tot stand te brengen. Er zal aandacht moeten worden geschonken aan het ontwikkelen
van kaders en het aanbieden van faciliteiten waarbinnen de verdere ontwikkeling van Topsport
gestalte kan krijgen. Verwacht wordt dat er een positieve uitstraling uit zal gaan naar andere
verenigingen in de Achterhoek die over vergelijkbare ambities beschikken. Deze verenigingen
kunnen op termijn wellicht ook goed gebruik maken van de facilitaire dienstverlening. De
Graafschap beschikt nu al over diverse voorzieningen en know how op allerlei terreinen, met
daarnaast concrete mogelijkheden om faciliteiten ook beschikbaar te stellen voor andere
topsporters.

Een samenbundeling van krachten betekent tevens dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor
de lokale en regionale overheid en dat er sprake is van een heldere en inzichtelijke structuur ten
behoeve van de business partners, Op die manier kan sprake zijn van een optimale aanwending
van de promotionele en economische spin-off effecten van de gezamenlijke inspanningen.
Uiteraard wordt hierdoor ook het effect versterkt van het overheidsbeleid op het gebied van
promotie en acquisitie. Uiteindelijk zal de samenwerking naar onze stellige verwachting positief
uitpakken voor zowel het bedrijfsleven, de overheid en de sport.

Meerwaarde
Het zal duidelijk zijn dat samenwerking de nodige meerwaarde voor elk der partijen moet
hebben om voor hen interessant te kunnen zijn. Door samenwerking krijgt de
topsportontwikkeling in de Achterhoek een positieve impuls, Voor zover op dit moment te
overzien zal op de volgende terreinen sprake zijn van een win win situatie:

. Komen tot een effectieve en efficiënte exploitatie van halaccommodatie;

. Intensivering van het gebruik van bestaande voorzieningen op het gebied van
sporttechnische en sportmedische begeleiding van de sporters;

. Ontwikkeling en professionele uiWoering van promotie- en mediabeleid;



. Inkoop van materialen en voorzieningen voor de topspofters;

. Gezamenlijke visieontwikkeling en uiWoering op het terrein van de
begeleiding van de topspofters in relatie tot de sport, de studie, het werken
en het wonen;

De algemene conclusie uit het voorgaande kan luiden dat de beoogde samenwerking veel
voordelen heeft voor de sportverenigingen, de overheid en het bedrijfsleven.

Talentontwikkeling
Het is niet hetstreven om talenten alleen binnen NEFIT ORIONop te leiden. Het Eredivisie team
van NEFIT ORIONza\ in de toekomst gebruik moeten maken van de mogelijkheid om talenten
op een voor hen geschikt niveau binnen andere volleybal verenigingen in de Achterhoek te laten
spelen. Naast een intensieve samenwerking met andere volleybalverenigingen zal er vooral naar
gestreefd moeten worden met de Achterhoekse volleybal school samen te werken,

Organisatie structuur

Bestuur

De volleybalvereniging NEFIT ORION kent een bestuur en
geledingen:

o Recreatie
o Jeugdlijn
. Dameslijn
r Herenlijn

binnen haar vereniging verschillende

Elke lijn moet zorgen voor een vertegenwoordiger naar
het NEFIT ORION bestuur
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Volleybalvereniging Orion

OzuON is opgericht in 1969, ontstaan uit een fusie van twee Doetinchemse
volleybalverenigingen. Orion kent een rijke en succesvolle historie in de Achterhoek. Zorvel bij
de dames als de heren heeft ORION tot de absolute Nederlandse top behoord. Hoogtepunten zijn
het winnen van de landstitel bij de dames, de nationale beker bij dames en heren en het met
succes deelnemen in vele Europa Cups. De thuishaven spofihal Rozengaarde te Doetinchem is in
het verleden met maximaal 3000 toeschoulvers, in aan'uvezigheid van de landelijke pers en TV,
regelmatig het decor geweest voor spannend topvolleybal.

Ook bij de jeugd heeft ORION zowel bij de jongens als meisjes verschiliende landstitels in de
wacht gesleept.

Na een langdurig verbhjf in de eredivisie van het Nederlandse volleybai, heeft ORION zorvel bij
de dames als de heren een stapje terus moeten doen. Momenteel komen 4 teams uit op landelijk
niveau: Heren 1 speelt in de l ste divisie. Heren 2 en Dames I en 2 komen uit in de 2e divisie.
Orion heeft op dit moment in totaal t herenteams en 10 damesteams. Er zijn 8 rekreantenteams
actief en er komen 13 teams in de jeugd-competitie uit en daarnaast zijn er nog 4 miniteams. Met
rond 450 leden is ORION een grote volleybalvereniging.

Topvolleybal

In de voorjaars-ledenvergadering van1996 hebben de leden. op voorspraak van het bestuur,zich
uitgesproken om topvolleybal binnen de vereniging ORION (w.eer) mogelijk te maken.

Een werkgroep is geformeerd met als opdracht te analyseren in hoeverre topvolleybal in
Doetinchem de komende jaren te realiseren is. Wil OzuON terug naar de eredivisie dan zal dit
stapsgewijs moeten gebeuren en zal eerst getracht moeten worden om met het herenteam,
uitkomend in de eerste divisie, te promoveren. Het feit dat het herenteam van ORION weer
eredivisie speelt zal zeer zeker een positief effect hebben op de totale vereniging . Het zal vooral
van de financiële mogelijkheden afhangen in hoeverre daarna ook in het damesteam geïnvesteerd
kan worden met als doel eredivisie volleybal.

De werkgroep heeft een plan opgesteld om binnen drie jaar met het herenteam naar de eredivisie
te promoveren. Uiterlijk in het jaar 2000 moet het herenteam van ORION naar de eredivisie
promoveren. Het welslagen van dit plan hangt voor een groot deel af van verdere
professionalisering van het kader en het management.
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Organisatie structuur

De volieybalvereniging ORION kent een bestuur en binnen haar vereniging verschillende
geledingen:

o Recreatie
. Jeugdhjn
. Dameslijn
. Herenhjn
o Heren TOPVOLLEYBAL

Elke hjn moet zorgen voor een vertegenu'oordiger in het OzuON bestuur

Management team

HEREN TOPVOLLEYBAL is een bervuste keuze,
Het vereist een gerichte TOPSPORT aanpak.

Het heren topvolleybal binnen ORION bestaat uit de herenteams I en 2. Het bestuur van ORION
delegeert de verantwoordelijkheden voor het heren topvolleybal aan een MANAGENIENT
TEAM (MT).in het MT zullen vanaf het seizoen 1998-1999 de volgende portefeuilles moeten
worden bezet:

o Coördinator MT
o Financien en secretariaat (Vertegenwoordiger in het bestuur)
. Sponsoring
. PR en media
. Individuelebegeleiding
o Scouting
o Accommodatiebeheer
o Team manager heren 1

r Team manager heren 2

Het Management team heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden m.b.t. de herenteams 1 en 2
van ORION

. Volledige verantr,voordelijkheid voor heren I en 2 binnen het door het bestuur
goedgekeurde beleid, het jaarwerkplan en de begroting.

. Jaarlijks het beleid, het jaarwerkplan en de begroting ter goedkeuring aan het
bestuur van de vereniging voorleggen.

. Sponsoring en sponsorbegeleiding

. PR en media
o Contracteren en individuele begeleiding van spelers
. Contracteren van de technische en medische staf
o Technische planning en scouting
o Wedstrijd- entrainingsaccommodatie

Het MT vergadert minimaal eens per tlvee tveken.



Technische en medische staf

Voor heren 1 is in 1997 een hoofdtrainer aangesteld die de kennis en motivatie heeft om het team
de komende drie jaar naar de eredivisie te brengen. Hij heeft de verantr.voordehjkheid over zijn
assistent trainer en de technische staf.

Met het oog op het toekomstig eredivisieniveau zal de technische staf moeten worden uitgebreid
met:

. Technisch adviseur
r Verantwoordelijke voor rvedstrijdanalyses.

Voor heren 2 is een trainer van 2e divisie niveau aangesteld, met als taak jong talent voor het
eerste team op te stellen.

Op medisch gebied zal nauw moeten w'orden samengewerkt met het SMA in Doetinchem. Er
zullen goede contacten bij het ziekenhuis moeten worden opgebouw.d. De medische begeleiding
zal moeten bestaan uit:

o Arts
o Fysiotherapeut
o Verzorger

Financien

De activiteiten zijn vertaaid in een voorlopige begroting van inliomsten en uitgaven. Jaarlijks legt
het MT haar begroting voor aan het bestuur van ORION. Uitgangspunten voor de begroting van
heren I en2 zijn:

. Siuitende begroting
o Geen risico voor de continuiteit van de vereniging OzuON
o Streven naar een positief resultaat
. De portefeuillehouder financiën is verantwoordelijk voor het bewaken van de

begroting
. De vereniging zal, voor de komende vier jaar, per jaar een zelfde bedrag voor

de begroting van heren I en2 beschikbaar stellen als in de voorafgaande jaren.
o Van de netto inkomsten uit de sponsoring wordt 15% besteed aan

communicatie, promotie en sponsorbegeleiding
o Van de netto inkomsten uit sponsoring, entreegelden en andere inkomsten die

direct toe te wijzen zijn aan activiteiten van en rond heren I en 2 gaat de

komende vier jaar 10oÀ naar de top dameslijn binnen de vereniging
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Topsportbeleid

De ontwikkeling in de sportbeoefening laat zien dat de mogelijkheden om vanuit een puur
amateuristische aansturing op een hoog niveau sport te kunnen biijven beoefenen problematisch
is vanuit zowel de financiële invalshoek als vanuit de eisen die hieraan rvorden gesteld op het
gebied van facilitaire ondersteuning. We zien om ons heen heel duidelijk een trend in de richting
van een verdere professionalisering van de sport, vooral waar de inzet heel specifiek is gericht op
het hoogste ambitienit eau. Orion heeft in 1997 het initiatief genomen om op termijn te komen tot
een nauwe samenlverking met andere topsportverenigingen in de regio. met name de Graafschap
en de Gazellen.

Doel van een gezamenlijk topsportbeleid

Het doel van de samenwerking is primair gericht om in de Achterhoek optimale condities voor
topsport tot stand te brengen. Er zal aandacht moeten worden geschonken aan het ontwikkelen
van kaders en het aanbieden van faciliteiten waarbinnen de verdere ontwikkeling van Topsport
gestalte kan krijgen. Verrvacht wordt dat er een positieve uitstraling uit zal gaan naar andere
verenigingen in de Achterhoek die over vergelijkbare ambities beschikken. Deze verenigingen
kunnen op termijn w'ellicht ook goed gebruik maken van de facilitaire dienstverlening. De
Graafschap beschikt nu al over diverse voorzieningen en knor.v how op allerlei terreinen, met
daarnaast concrete mogeiijkheden om faciliteiten ook beschikbaar te stellen voor andere
topsporters.

Een samenbundeling van krachten betekent tevens dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor de
lokale en regionale overheid en dat er sprake is van een heldere en inzichtelijke structuur ten
behoeve van de business partners. Op die manier kan sprake zrjn van een optimale aanwending
van de promotionele en economische spin-off effecten van de gezamenlijke inspanningen.
Uiteraard wordt hierdoor ook het effect versterkt van het overheidsbeleid op het gebied van
promotie en acquisitie. Uiteindelijk zal de samenr.verking naar onze stellige verwachting positief
uitpakken voor zowel het bedrijfsleven, de overheid en de sport.

Te ontwikkelen activiteiten

Individuele begeleiding; in deze rubriek zal een topsportbeleid ontwikkeld
worden gericht op: loopbaanplanning, ontwikkeling van studie- en
schoolfaciliteiten, het vinden van gepast werk, medische en mentale
begeleiding van de individuele topsporter. Tenslotte zal de aandacht gericht
worden op het vinden van geschikte huisvestingsmogelijkheden en het
terugbrengen van reisafstanden.
Accommodatie beheer en -ontryikkeling; Van belang hierbij is het
verbeteren van trainingsaccommodaties, gericht op kwaliteit en
beschikbaarheid hiervan voor topsporters. Denk hierbij ook aan faciliteiten
voor kracht- en conditietrainingen. Optimale voorzieningen voor handbal- en
voileybalwedstrijden zullen gericht moeten."vorden op de topsportfaciliteiten



V

voor spelers en officials, publiek, sponsoren, pers en medische begeleiding.
Daarnaast bestaat het voordeel van een gemeenschappelijk gebmik van
trainingsvoorzieningen die thans al beschikbaar zijn.

o PR en media; doel van een gemeenschappelijk PR- en mediabeleid is het

promoten van de teams op plaatselijk. regionaal, landelijk, nationaal en zo

mogelSk intemationaal niveau; hierdoor zal een grote bijdrage worden
geleverd aan de versterking van het imago van de Achterhoek. Om dit
succesvol te kunnen doen zal het nodig zijn om PR en promotieplan
activiteiten af te stemmen, waarvan het regionale bedrijfsleven en de overheid
een integrerend bestanddeel zullen vorrnen. Tenslotte zullen goede relaties
onderhouden moeten r'vorden met de regionale media.

Meenyaarde

Het zal duidelijk zijn dat samenwerking de nodige meerw'aarde voor elk der partijen moet hebben

om voor hen interessant te kunnen zijn. Door samenrverking knjgt de topsportontwikkeling in de

Achterhoek een positieve impuls. Voor zover op dit moment te overzien zal op de volgende
terreinen sprake zijnvan '1 en i : i':

. Komen tot een effectieve en efficiënte exploitatie van halaccommodatie;
o Intensivering van het gebruik van bestaande voorzieningen op het gebied van

sporttechnische en sportmedische begeleiding van de sporters;
o Ontlvikkeling en professionele uitvoering van promotie- en mediabeleid;
o Gezamenlijke inkoop van materialen en voorzieningen voor de topsporters;
. Gezamenlijke visie-ontwikkeling en uitvoering op het terrein van de

begeleiding van de topsporters in relatie tot de sport, de studie, het werken en

het wonen,

De algemene conclusie uit het bovenstaande kan luiden dat de beoogde samenwerking veel
voordelen heeft voor de sportverenigingen, de overheid en het bedrijfsleven.
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Planning heren I en 2

De belangrijkste activiteiten om het gestelde doel, heren eredivisie, te bereiken zijn per seizoen
als volgt aangegeven.

seizoenle""J"y;Jioï:ff::::ïï.ïiï:i;Ji*ffis:fïjï,ïï::i';", 

de eredivisie,e
promoveren
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. Individuele begeleiding van topsporters verbeteren op dit gebied met andere

topsport organisaties in de Achterhoek trachten nauw samen te werken
. Trainingsfaciliteiten voor vollel'bal en conditietraining verbeteren
. Hoofdsponsor trachten te contracteren
. Begroting f 65.000

Seizoen1998/1999
. Management team uitbreiden
. Technisch adviseur
o Wedstrijdanaiysetegenstanders
. Samenwerking met SMA opstarten
. Spelersgroep uitbreiden met drie spelers van eredivisie niveau
o Het bedrijfsleven activeren om topspelers te adopteren
. Trainingsintensiteit opvoeren tot op niveau eredivisie
. Wedstrijdaccomodatie verbeteren voor spelers, sponsors, pers en publiek
. Afspraken sporthal hoofdveid gebruik
o Vaste groep voor opbour,v en afbraak tribunes en reclame uitingen
o Entreegeld en prograrnma
o Catering afspraken in de wedstrijdhal
o Ontvangst sponsors en relaties
o Pers ontvangst en plaatsing tafels
. Communicatie en promotieplan (inclusief activiteiten voor sponsoren)
. Media plan (Regionale en plaatselijke kranten, regionale radio en TV)
o Trachten te promoveren naar de eredivisie
o Begroting f 150.000

Seizoenl999/2000
. Spelersgroep op eredivisie niveau
o Trainingstijden aanpassen aan topsporteisen door eerder te trainen
. Spelers in en rond Doetinchem laten werken en wonen
. Regionale Radio en TV
r Promotie rond het team intensiveren
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. Promoveren naar de eredivisie
o Begroting f 200.000

Actieplannen

Er zullen actieplannen met een begroting moeten 'uvorden opgesteld die de basis vormen voor het

Jaarwerkpl an, deze actieplannen betreffen:
. Wedstrijden en trainingen
. Sponsoring
. PR en media
o Scouting
. Individuelebegeleiding
. Medische begeleiding
. Ontwikkeling en beheer rvedstrijd- en trainingsaccommodaties

\



Sponsoring

Uit het voorgaande mag blryken dat het ondersteunen van OzuON als hoofdsponsor, vooral met
het oog op het imago van de volleybalsport en de doelgerichte aanpak van de vereniging om
uiterlijk in 2000 weer in de heren eredivisie te spelen, commercieel zeer interessant is.

1. HOOFDSPOi\SOR

Het hoofdsponsor pakket is samengesteld om gericht mogelijkheden te bieden voor:
o Imago en naamkoppeiing, ter versterking van uw produkt, imago en

bedrijfsnaam
. Relatie marketing
. Optimaal bereiken van de doelgroep
o Publiciteit in de regionale en op eredivisie niveau landelijke, pers en TV

Mogelijkheden die de hoofdsponsor o.a. geboden rvorden , zijn:

1. Branche exclusiviteit a1s hoofdsponsor van ORION

2. Naamsponsoring door u,,v bednjf of produktnaam te koppelen aan OzuON. (Eventuele
omvormingskosten moeten nader worden overeengekomen en er nloet een extra afdracht aan de
NEYO B O wor deru ov er ge ntaakt)

3. Gebruik titel:
"Hoofdsponsor (uw bedrijfs- of produktnaam) OzuON"

4. HeÍ plaatsen van4 reclameborden (1x5m ) in het zicht van eventueel aanwezige TV camera's
blj de thuiswedstrijden van OzuON en het jaariijkse Beach volleybaltoernooi op het
Simonsplein in Doetinchem

5. Plaatsing van I reclamebord buiten aan de ingang van de sporthal

6. Produkt display in de wedstnldhal op een nader af te stemmen aantal vierkante meters.

7. Het recht op "sampling" binnen de club en tijdens thuis- en uitwedstrijden

8. Vermelding op het permanent aanwezige bord met hoofdsponsor, sponsors en subsponsors in
de wedstrijdhal

9. Vermelden van de naam op de aanplal</raambiljetten voor de aankondiging van
thuiswedstrijden. Deze raambiljetten worden in 50-voud verspreid opgehangen irlbrj
sporthallen, op ruiten bij winkels en andere veel bezochte plaatsen in de regio.



I

l0.Vermelden van de naam op de borden voor de aankondiging van thuiswedstrijden. Deze

borden zullen worden gepiaatst aan de invalswegen van Doetinchem

1l.Gebrr-rik foto's, beelden en namen van teams, spelers en technische staf voor marketing
activiteiten

I 2 Presen'1a"""'" 

i" ##iï***'**en 
1 en 2

o Trainingspakken heren 1 en2
. Teamjacks heren 1 en 2

lisiï:r..Ï'.'
. Aankondiging wedstrijden in de regionale pers
. ORION persberichten

: iJ.iff ?.ï J.'ï?:ff :'5i,ï,ï"sen'la'1ies
. Kleding van de ballenjongens-meisjes (alleen in de eredivisie)
o Andere items en artikelen zijn hierin op te nemen

Eventuele omvorrningskosten moeten nader worden overeengekomen

13.Een eigen pagina in:
. ORION expres
o Wedstrijdprogramma
. Team brochure

14.Nader overeen te komen audioadvertentie tijdens thuiswedstrijden van heren 1

l5.Pers, radio en TV activiteiten
. De hoofdsponsor zal nauw worden betrokken bij de invulling van het jaarlijkse

mediaplan voor heren 1 enZ.

1 6.Communicatie en promotie
. De hoofdsponsor zal nauw worden betrokken brj de invulling van het jaarlijkse

communicatie- en promotieplan voor heren I en 2. Hierin zuiien in overleg activiteiten
voor relatie marketing worden opgenomen die specifiek uw doelgroep betreffen. De

sponsor uitingen bij de speciale ORION projecten en activiteiten zullen nader worden

afgestemd.
. Jaarlijks zullen een teampresentatie en minimaal twee nader af te stemmen

sponsoractiviteiten worden georganiseerd

t



16. Gratis toegang voor 50 personen per thuiswedstrijd inclusief consumptie

lT.Gebruik van de ORION data base voor een mailing

l8.Mailing van nader overeen te komen OzuON informatie aan uw relaties in de regio

De nadere uitwerking van de sponsoring zal in naulye samenlyerking met de hoofdsponsor
rvorden ingevuld.

\--



2. SPOI\SOR ORIOI.I

Mogelijkheden die de sponsor o.a. geboden rvorden zijn:

1. Branche exclusiviteit als sponsor van OzuON

2. Gebruik titel:
"Sponsor Volleybal vereniging OzuON"

3. Het plaatsen van2reclameborden (1x5m ) in het zicht van eventueel aanwezige TV camera's

bU de thuisr,vedstrijden van OzuON en het jaarlijkse Beach volleybaltoernooi op het

Simonsplein in Doetinchem

4. Produkt display in de wedstrijdhal op een nader af te stemmen aantal vierkante meters.

5. Het recht op "sampling" binnen de club en tijdens thuis- en uit',.vedstrijden

6. Vermelding op het permanent aanwezige bord met hoofsponsor, sponsoren en subsponsoren
van ORION in de wedstrrjdhal

7. Vermelden van de naam op de aanplak/raambiljetten voor de aankondiging van
thuiswedstrijden. Deze raambiljetten u'orden in 50-voud verspreid opgehangen in'brJ

sporthallen, op ruiten bij lvinkels en andere veel bezochte plaatsen in de regio.

8 Presen'1a'lie rogorcnË:ïï,1ïï#:"".fu:.*;***,ffJ;*, 
1 en 2

. Een mouw of broek van de trainingsshirts of -broek heren 7 en2
o Een mouw of broek trainingspakken heren 1 en2

::Ë§ilffi$ï'n.'.,'en2
o Team brochure
o Aankondiging wedstrijden in de regionale pers

: 3,ffiilSiï1ïïll?:renties en presentaties
. Publikaties en informatie OzuON
. Andere ilents en artikelen zijn hierin op te nemen

' Evenhtele omvormingskosten tnoeten nader worden overeengekomen

e Een eigen'*'ï' 

*j}illi^-,-^



l-

10.Nader overeen te komen audio advertentie tijdens thuiswedstrijden van heren 1

1 1'Pers' radio en 
ï ï: --,:1, ,ut nauw worden betrokken br.; de invuiling van het jaarlijkse

media plan voor heren 1 en2.

12'communicatie 
ï ïïïïïsor zal nalrw w.orden betrokken brj de invulting van het jaarlijkse

communicatie- en promotieplan voor heren 1 en 2. Hierin zullen in overleg
activiteiten voor relatie marketing worden opgenomen die specifiek uw
doelgroep betreffen. De sponsoruitingen bij de speciale ORION projecten
en activiteiten zullen nader worden afgestemd.

, Jaarlijks zullen een teampresentatie en minimaal twee nader af te stemmen
sponsoractiviteiten worden georganiseerd

13. Gratis toegang voor 25 personen per thuiswedstrijd inclusief consumptie

l4.Gebruik van de OzuON data base voor een mailing

l5.Mailing van nader overeen te komen OzuON informatie aan uw relaties in de regio

De nadere uifwerking van de sponsoring zal in naurve samenrverking met de sponsor
worden ingevuld.



3. SUBSPOI{SOR

Mogelijkheden die de subsponsor o.a. geboden rvorden, zijn:

1. Gebmik titel:
"Subsponsor Voileybalvereniging ORION"

2. HeÍ plaatsen van 1 reclame bord (1x5m ) in het zicht van eventueel aanw'ezige TV camera's bij
de thuis r.vedstrijden van ORION en het jaarlijkse Beach volleybaltoernooi op het Simonsplein

in Doetinchem

3. Vermelding op het permanent aanwezige bord met hoofsponsor. sponsoren en subsponsors van

OzuON in de wedstrijdhal

4. Vermelden van de naam op de aanplaWraambiljetten voor de aankondiging van

thuiswedstrijden. Deze raambiljetten worden in 5O-voud verspreid opgehangen idbtj
sporthallen, op ruiten bij winkels en andere veel bezochte plaatsen in de regio.

5. Presentatie bedrijfsnaam of produktnaam op:
. ORION jaarv'erslag
. ORION espres
o Team brochure
. Aankondiging wedstrijden in de regionale pers
. ORION persberichten
. Blj OzuON persconferenties en presentaties
. Publikaties en informatie OzuON
o Wedstrijdprogramma

6. Een eigen pagina in:
o ORION expres
. Team brochure

7. Nader overeen te komen audio advertentie tijdens thuiswedstrijden van heren 1

8' Activiteiten 
o Twee of meer uitnodigingen voor de jaarlijks te houden teampresentatie en

minimaal twee sponsoractiviteiten

9. Gratis toegang voor 8 personen per wedstrijd inclusief consumptie

De nadere uitwerking van de sponsoring zal in nauwe samenlverking met de subsponsor worden

ingevuld.



\--

Diensten en prestaties in natura

Naast partners uit het bedrijfsleven die ORION d.m.v. het afsluiten van een sponsorovereenkomst
financieel ondersteunen, kunnen als tegenprestatie ook diensten of prestaties in natura worden
geleverd, zoals:

o Het leveren van r.vedstrijdkleding
o Het leveren van vrijetijdskleding
o Het adopteren van een speler
o Het beschikbaar stellen van advertentieruimte in kranten, op radio of TV
o Het beschikbaar stellen van team en individueel transport
. Het verzorgen van huisvesting
o Het leveren van druk'uverk
o Het op professionele wijze uitvoeren van begeleidende of ondersteunende

werkzaamheden

Kosten en contractperiode

De genoemde sponsorpakketten worden voor minimaal3 jaar afgesloten. Indien ORION binnen
de contractperiode promoveert naar de eredivisie zal dit geen gevolgen hebben voor de

overeengekomen sponsorcontracten.

1. Hoofdsponsor minimaal f 75.000
2. Sponsor minimaal f 25.000
3. Subsponsor minimaal . f 5.000

De genoemde bedragen zijn inclusief begeleidingskosten en ercltrsief BTW'en produktiekosten

ONON3.doc
CdJ/Dec./1997
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HOoFDspotsor coilÍracl bijlage I

HOOFDSPO]!{SOR

In de brochure TOPVOLLEYBAL regio Achterhoek 1997 - 2001 heeft u kennis kururen rnaken rnet de
topspo( arnbitres van NEFIT ORION voor de komende jaren.

Het ondersteunen van NEFIT ORION als sponsor, vooral met het oog op het huidige zeer goede irnago van
de volleybalsport en de doelgerichte aanpak van de vereniging NEFIT ORiON om in 2000 of uiterlijk
2001 weer in de daraes/heren eredivisie te spelen, biedt uw bedruf interessante commerciële
mogelijkheden.

Het hoofdsponsor pakket is sarnengesteld om uw bedrijf gerichte rnogelijkheden te bieden voor:
o lmago en naamkoppeling, ter versterking van ura,product. imago en bedrijfsnaam
o Relatie rnarketing
o Optirnaal bereiken van de doelgroep
r Publiciteit in de regionale en op eredivisie niveau landelijke. pers en TV

Mogelijkheden die de hoofdsponsor o.a. geboden worden, zijn:

1. Branche exclusiviteit als hoofdsponsor

?. Naarnsponsoring door uw bedrrjf of productnaam te koppelen aan NIiI;'lT' OlllON. (liventuele
omt'rtrning-rkosten moelen nader vortlen overeengekomen en er nloet een extra a/tlracht aan de
]{E YO R O v, o rde n or e rge maakt)

3. Gebruik titel:
"Hoofdspon sor l{ F. FIT O RION'

4. Het plaatsen van 4 reclameborden (0,7x2rn ) in het zicht van eventueel aanw'ezige TV camera brj de
thuiswedstnjden van lVt:l;'17' ONOII en het jaarLjkse Beach volleybaltoernooi op het Simonsplein in
Doetinchern

5. Plaatsing van 1 reclamebord buiten aan de ingang van de sporthal

6. Product display in de wedstrijdhal op een nader af te sternmen aantal vierkante meters.

7. Het recht op "sampling" binnen de club en tijdens thurs- en uitwedstrijden

8. Vennelding op het pennanent aanwezige bord met sponsort in de wedstrrjdhal

9. Vermelden van de naam op de aanplak/raambiljetten voor de aankondiging van thuiswedstrijden. Deze
raambiljeften worden in S0-voud verspreid opgehangen inlbij sporthallen, op ruiten bij winkels en

andere veel bezochte plaatsen in de regio.

l0.Vennelden van de naam op de borden voor de aarrkondiging van thuiswedstrijden. Deze borden zullen
worden geplaatst aan de invalswegen van Doetinchem

I l.Gebruik foto's. beelden en namen van teams, spelers en technische staf voor uw marketing activiteiten



l2.Presentatielogo en of bedrijfsnaam of productnaam op:
r Voor en achterkant w-edstrijdshirts
o Inspeelkleding
o Trarningsshifts
o Tassen
r Trainingspakken
r Tearn-iacks
o Entreekaartjes
o l{LFIl' 0R1O1lhuisstijl
o )|ËFIT OIIION jaarverslag

o \rEFIT' ORION expres
o Teambrochure
o Aankondiging wedstrijden in de regionale pers
o NIil;'lT' ORION persberichten
. BU NI:.];|T' ORION Persconferenties en presentaties
o Publicaties en informatie NEFII' ORIOII
o Kleding van de ballenjongens-meisjes (alleen in de eredivisie)
o Andere items en arÍikelen zijn hienn op te nemen
o Eventuele omrotntíng.sko.sten moeÍen nader w'orden overeengekomen

l.l. Een eigen pagina irr:
t N|il.'l'l' ORIOIi expres
o Wedstrijdprogramma
o Tearn brochure

14. Nader overeen te komen audioadvertentie tijdens thuiswedstrijden van dames 1 en heren l.

15. Pers, radio en TV activiteiten
r De hoofdsponsor zal nauw worden betrokken bij de inrulling van het jaarlijkse rnediaplan.

16. Coutmunicatie en prornotie
o De hoofdsponsor zal nauw worden betrokken bii de inr.ulhng van het jaarlijkse communicatie-

en promotieplan"

17. Activiteiten en netwerken (bijlage 21

r ln overleg zullen activiteiten voor relatie rnarteting worden opgenomen die speciÍiek uw
doelgroep betreffen. De sponsor uitingen bij speciale projecten en activiteiten zal nader
worden afgesternd.

. Jaarli_iks zullen eert tearnpresentatie en minirnaal twee nader af te stemmen sponsoractiviteiten
worden georganiseerd.

r In 1999 zal NEI;IT OIUOI'Í met professioneel ondersteuning trachten netwerk activiteiten te
starten voor het bedrijfsleven in de Achterhoek, onder de naam S'TD. Als Hoofdsponsor heeft
u recht op deelname rnet 2 personenen aan deze activiteiten.

18. Uitnodiging en gratis toegaxg voor rnar. 50 personen per thuiswedstrijd inclusief consrunptie

19. Gebruik van de Nl:,f;lT' OlllON data base voor een mailing

20. Mailing van nader overeen te komen NEFIT ORION informatie aaÍr uw relaties rn de regio

De nadere uitwerking van de sponsoring zal in nauwe samenwerking met de hoofdsponsor worden
ingevuld.



ToPsponsor conlracÍ billage I

TOPSPONTSOR

In de brochure HEREN TOPVOLLEYBAL regio Achterhoek 1997 - 2001, heeft u kennis kunnen maken
tnet de topsport arnbities van lllit-17- ORION voor de komende jalen.

Het ondersteunen van llli|'|1' ORIOIV als TOPsponsor, vooral n-ret het oog op het huidige zeer goede
irnago van de volleybalsport en de doelgerichte aanpak van de vereniging NEI;17' ORION om in 2000 of
uiterlijk 2001 weer in de dames/heren eredivisie te speleq biedt uw'bednjf interessante commerciële
rnogelijkheden.

Het TOPsponsor pakliet is sarnengesteld orn uw bedrijf gerichte rnogelijkheden te bieden voor:
o Imago koppeling, ter versterking van uw product, imago en bedrijfsnaam
r Relatie lnarketing
. Optirnaal bereiken van de doelgroep
o Publiciteit Ln de regionale en op eredivisie ruveau landelijke, pers en TV

Mogelijkheden die de Topsponser o.a. getroden worden, zijn:

1. Branche exclusiviteit als sponsor vm NIi[;Il ORIOIV

2. Gebruik titel:
"Topsponsor Volleybal vereni ging N l.: I;I T' O R I O N'

3. Het plaatsen van 2 reclameborden (0.7x2m ) in het zicht van eventueel aanu,ezige TV camera's en 2
reclarneborden buiten het zicht van deTV carnera's bij de thuisw'edstnjden van NIiFIT'ORION en het
jaarltjkse Beach volleybaltoernooi op het Simonsplein in Doetinchern.

4. Plaatsing van 1 reclamebord en vlag brj de ingang vzur de spor-thal.

5. Product display in de wedstrijdhal op een nader af te stemrnen aantal vierkante meters.

6. Het recht op "sampling" binnen de club en tijdens thuis- en uifwedstrijden

7. Vemrelding op het pennanent aanwezige bord rnet sponsoren van NfiF'l'l' ORION in de wedstrijdhal

8. Vermelden van de naÍun op de aanplak/raarnbiljetten voor de aankondiging van thuiswedstrryden.
Deze raambiljetten worden in S0-voud verspreid opgehangen in/bij sporthallen. op ruiten bij winkels
en andere veel bezochte plaatsen in de regio.

9. Presentatie logo en of bedrijfsnaam of productnaam op:
r Een lnouw-of broek van de wedstrijdshirts (groot 50 cm2)
o Een rnouw van de inspeelkleding
o Een lnouw of broek van de trainingsshirts of -broek
o Een lnouw of broek trainingspakken
o Een lnouw tea:njacks
t lVLl;lT' OIIION huisstijl
o IVEFIT ORION jaxverslag
t NEFIT- ORION expres
r Team brochure
r Aankondiging wedstrijden in de regionale pers
o NIiF IT OlllON persberichten 
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. BU lVEf'tT. ONON persconferenties en presentaties
o Publicaties en infonnaie NEF'IT ORION
. Andere itents en artikelen ziin hierin op ie nemen
o Evenhrcle onn,ormingskoslen nroeten nqder vorden overeengekomen

10. Een eigen pagina in:
e tVl!F'IT' Oltk)Ar expres
r Wedstnjdprogranma en het jaarhjkse team brochure

1 1. ltader overeen te komen audio adverlentie tijdens thuiswedstrijden van dames 1 en heren L

12. Pers, radio en TV actrviteiten
r De Topsponsor zal nauw rvorden betrokken bij de inrulling van de jaarlijkse rnedia plan.

13. Comrnunicatie en promotie
o De Topsponsor zal nauw worden betroklien brj de inwlling van het jaarlijkse corununicatie-

en prornotieplan.

14. Activiteiten en netwerken (billage 2)
o ln overle-e zullen activiteiten voor relatie rnarketing worden opgenomen die specifiek uw

doelgroep betreffen. De sponsoruitingen brj speciale projecten en activiteiten zullen nader
worden afgesternd.

. 
ff:l*L:il;lJ::.ffrpresentatie 

en rninimaal twee nader arte sterilnen sponsoractiriteiten

o In 1999 zal NEFIT ORION met professioneel ondersteuning trachten netwerk activiteiten te
staten voor het bedrijfsleven in de Achterhoek. onder de naam S3TD. Als Topsponsor heeft u
recht op deelname met 2 personen uuut deze actir iteiten.

15. LJitnodiging en gratis toegang voor max. 30 personen per thuisu,edstnjd inclusief consunptie

16. Gebruik van de NliÍ;l l- ORIOIn data base voor een rnailing

17. N{ailing van nader o\iereen te komen NEFIT' ORlOli infonnatie iurl uw relaties in de regio

De nadere uitwerking van de sponsoring zal in nau\ile samenwerking met de sponsor worden
ingevuld.



STERspottsor contrctcl hijlage I

STERSPONSOR

In de brochure HEREN TOPVOLLEYBAL regio Achterhoek 1997 - 2001 heeft u kennis kunnen maken
met de topsport arnbities van NLI'-11- OIUON voor de kornende jaren.

[{et ondersteunen van NEl;|'L' ORION a1s Stersponsor, vooral rnet het oog op het huidige zeer goede irnago
van de volleybalsport en de doelgenchte aanpak van de vereniging lVEf'IT OfuION om in 2000 of uiterlijk
2001 weer in de dames,/heren eredilisie te spelen, biedt uw bedrijf interessante commerciële
rnogelijkheden.

Het Stersponsor pakket is samengesteld orn uw bedrijf gerichte rnogehjkheden te bieden voor:
o Imago koppeling. ter versterking van uw product. irnago en bedrijfsnaam
o Relatie marketing
o Optimaal bereiken van de doelgroep
o Publiciteit in de regionale en op eredivisie mveau landelijke, pers en TV

Mogelijkheden die de Stersponser o.a. geboden wordeno zijn:

1. Gebruik titel:
" Sterspon sor Vol leybal vereni gin g I'l I : I; I 7' ( ) Rl ( ) N'

2. Het plaatsen van I reclarne bord (0.7x2m ) in het zicht van eventueel aanwezige TV carnera's en I
reclamebord buiten het zicht van de TV camera's bij de thuisr.vedstrijden van NP-:I;IT' ORION en het
jaarlfkse Beach volleybaltoemooi op het Sirnonsplein in Doeunchem

3. Vennelding op het pennanent aanu ezi-ee bord met sponsoren van NL-ÍrlT. OltlON in de wedstriidhal

4. Vermelden van de naam op de aanplak/raarnbiljetten voor de aankondiging van thuiswedstrfden. Deze
raambiljetten worden in 50-voud verspreid opgehangen inAi-j sporthalleq op ruiten bij winliels en
andere veel bezochte plaatsen in de regio.

5 . presentari" o-on nrrr*#;.rïÏ;1ffi*ïu*
o i'lÈ.F'IT' Oltnln expres
o Team brochure

: ###i'ír,,,u,{;M;;":::","'
6 Een eigen Paginaj' 

r:**.rm 
expres

7. Nader overeen te komen audio adver-tentie tijdens thuiswedstrijden van dames 1 en heren l

8. Pers, radio en TV activiteiten:
o De STERsponsor zal nauw worden betrokken bij de inwlling van het jaarhjkse

rnediaplan.

7



9 Comr:runrcatie en PromÏ;, 
nauw worden betrokken bij de in\,lrlling van het jaarlijkse communicatie

en prornotieplan.

l0 Activiteit*ril"ffi:Ï:#í#í;ílr.nruri" 
en minimaal twee nader arte srenxnen sponsoracriviteiten

worden georganiseerd.

In 1999 zd NI}'-I| ORION met professioneel ondersteuning trachten nefrverk acti\,iteiten te

starten voor het bednjfsleven in de Achterhoek, onder de naam S3TD. Als STERsponsor heeft
u recht op deelnarne met 2 peffionen aan deze activiteiten.
De sponsoruitingen bij speciale projecten en activiteiten zullen nader worden afgestemd.

10. Uitnodiging en gratis toegang voor ma-x. 20 personen per wedsfirjd inclusief consumptie

De nadere uirwerking van de sponsoring zal in nauwe samenvyerking met de subsponsor worden
ingevuld.



SsTDcontrqct bijlage I

S3TD Sponsor (Sport, Sponsoring, Supportteam, Topsport Doetinchem)

In 1999 is Nlil;'lf ORION met professionele ondersteuning gestart. kwalitatief hoogstaande netwerk-
activiteiten te organiseren voor het bednjfsleven in de Achterhoek. onder de naam S3TD.

Deze netwerk activiteiten zijn in principe bedoeld voor de top van bednjven uit de Achterhoek en de top
van de locale en regionale overheid.

Indien een bedrijf lid is van het netwerk S3TD heeft men het recht om met 2 personen turn de S'TD
Activiteiten van Nl.iFIT OItlON deel te nemen.

Hoofdsponsor. Topsponsors en Stersponsor hebben recht op deelname met 2 personen aan deze
Activiteiten.

lndien een bedritf naast de 2 personen andere relaties wil introduceren voor een van de minimaal vier
activiteiten van S3TD dan kost diÍÍ'250,- peï persoon per activiteit. Dezelfde relatie kan slechts fwee keer
worden gerntroduceerd. Daarna is hij/zr3 verplicht lid te worden van S3TD.

Mogelijkheden die de leden van S'TD geboden worden naast de activiteiten van S'TD, zijn:

I . Het plaatsen van I reclamebord (0.7x2m) brl de thuiswedstrijden vu'r N|if;'l I' ORION en het jaar{ijks
Beach volleybaltoernooi op het Simonsplein te Doetinchern

2. Vennelding op het permanent aanwezige bord met sporlsoren van NEFIT ORION in de wedstrijdhal

3. Vennelding van de nazun op de aanplakbilietten voor de aankondigrng van de thuiswedstrijden.

4 Presentati e o "ït ïË;ï.?jrï;,"rïï.ïffiiJl;
o NLF.II' ORIOi{ expres
o Team brochure

WedstrijdprogÍamma

5. Eigen halve pagina in de Nl:.1,.1'l' ()RION expres en teambrochure.

6' Activiteiten ":*i;[tï" u"tio-it.iten van s3TD organiseert NEFIT oRIoN laarhjks een aantai
activiteiten die genoerrd worden in brllage 2. Hierin is aangegeven met hoeveel
rnensen de leden van S3TD kunnen participeren in deze activiteiten.

7. Uitnodiging en gÍatis toegang voor rnax. 6 personen per wedstnjd van de dames I en heren I incl. een
consumptie.



Sp<tnsoring olgenreen

KOSTEÈ1 EN CONTRACT PERIODE

De genoernde sponsorpakketten worden voor rninimaal 3 jaar afgesloten. Indien Nlit'17' ORIOIV binnen de
contractperiode promoveert naar de eredivisie zal dit geen gevolgen hebben voor de overeengekomen
sponsorconh acten.

De rninimale financiele brjdrage per sponsorcategorie is:

1. Hooflilsponsor }{EFIT FASTO per 1-7-1998
2. Topsponsor f 25.000,-
3. Stersponsor f 10.000,-
4. Lidrnaatschap van S3TD f 5.000.-

L)e genoentde bedrugen zrf n inc'lusiel'hegeleidingskosten en exc'lusief'RT'W en produc'tiekosten

DIENSTEN EN PRESTATIf, IN I{ATURA

Naast het afsluiten varl een sponsorovereenliomst waarin alleen een financieel brjdtage is opgenomen.
kunnen als tegenprestatie ook diensten ofprestaties in natura worden geleverd, zoals:

o Het leveren van wedstnjdkleding
o Het leveren van vri-ietijdskleding
r Het adopteren van een speler
o Het beschikbaar stellen van adveftentieruirnte in kranten. op radio of TV
o Het beschikbaar stellen van tearn en rndividueel transporl
o Het Yeruorgen van huisvesting
o Het leveren van dmkwerk
o I-Iet op professionele wjze uirvoeren van begeleidende of ondersteunende

werkzaarnheden

ANDERE COMMUNICATTB N{OGELIJ KHEDEN

NEFIT'OÀ1OÀ biedt het bedrijfsleven naast sponsonng de volgende rnogelijkheden voor
naamsbekendheid:

* Reclamebord (0.7x2m)
* Adveftenties in NEFIT ORION publicaties
* Hele pagina
* Halve pagina
* Kwart pagina
* Achtste pagina
* Twaallde pagma

* Ondersteuning regio tealns
* Ondersteuningjeugdteams

^ll-l'-lT' 
OIIION is altiid bereid om met uw bedrijf specifieke afspraken te maken betreffende reclame-

uitingen en sponsoring van activiteiten georganiseerd door de verenigiag of S3TD.

ll



.\ponsorconírqcÍcn bijlqge 2

JAARLIJKSE NEFIT ORION ACTTVITEITEN

De sponsoren van NEFIT ORION wordt naast cornrnunicatie rnogehjkheden een aantal jaarlijkse
activiteiten geboden waarÍun zij kunnen partrcrpereu.

De jaarlijks terug kerende activiteiten en het aantal gasten dat volgens de sponsor overeenkomst kan
deelnemen is in het hierna volgende schema aangegeven.

Activiteiten Stersp. S3TD
1. Thuis wedstrijden Herenl hÍin. ll

Uitnodieinc inclusiel een consumptie 50 30 20 6

2.JaarlijkseTeampresentatie sept.

Uitnodicine inclusief een consumptie 50 30 20 6

3. Overleg met sponsoren sepl, mei
Hoofd-,Top-. Ster- en 53TD sponsoren
Acriviteien. PR. Sponsoring etc

1 2 2 2

4.Presentatie TOP Teams en plannen
Spon., Relaties en Pers BRtrED
PR corn., Sponsor-Com. Bestuur
Spreker uit de topsportÀ{edia
De dinsdae voor de publieke presentatie

4 4 4 2

5. Bedrijven Trophy mei

Bedrijven happening waar de Nefit Orion
topteams en relaties uit het bedrijfsleven
aan deelnemen

afstemmen afstemmen Team learrr

6. Eintle jaar Mix tournooi aJ»'il

fuiluitend mix tournooi voor relaties en

leden
afstemmen aÍ-stemmen 4 2

7. Beach party/tournooi juni juli

Activiteit voor relaties rond het NEFIT
ORION beachvolleybal tournooi op het
Simonsplein te Doetinchem

afstemmen l0 4 2

8. 53 TD vier keer perjaar
Netrverk activiteiten programma
Nader uit te werken 2 2 2 2

9. WINTERPOT ORION .jcrrt.

Nieuwjaars activiteit voor bedrijf'sleven,
relaties en wijwilligers. O a. een warme
maaltiid

I 6 4 2

Orion-sp1.c:loc

l3

Hoofdsn. Toosn.



I NEFIT ORION
I ToPvoLLEYBAL
I

I rnor;RÀilrkrA
I

I norl,
| ' Stond vnn zsken heren T()lr

| . Sponsoring

I . lnr.o«luctic S.TD

TOPVOLLEYBAI.,
t.litgangspunt*n

' "l-opspart bcltuste keuze
. Toptolleyb*l ACH'ïÉIRH(}*:K haalh:rsr
* Ilrrentearn (erug in eredivisie
. Doelgerichte'I'opsportrcnpah
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§TAND VAN ZAKEN
D{}§lli?r;t-Ll]TGE:u 98 - *s

. Orgrnisatiestructuu r vereoiging

. Dr*rgllak

. Krder en m*nfrgemertt

. Spolerrgrorp

. Acrommodrlie

. Finnnciële lrasis

. §p**soring

SPON§ORTNG
algenreen

' §.untrr.ereÍllylsi§
. IllP ook op termijn te finar{:iercn

' lm*gokoppelingen naamsbekendheid
. Relatir merketing (activiteitrn)
. Herkentraarhdd sponsor

' Dieastes en prest*ti*s in aature

\ í;. r;lï' (lïd§(p\

§",TË} ????

STAND VAT{ ZAKEN
Fíra*riën

Uitgangspuaten heren Tcp
. ['onti*uttcit vcrtaigiug
. Drrnes- rn jcugdlijn
. PR cn sponsorbtgcleiding

Begroting
l9s&t99e Í ts{1.{100.-

.19.S-200{ f2§í}.0$*.-

§PON§OR categorieën

Hoofdsponsor Nt,Ëlï'FA§TO

Topsponsor Yier b«lrijven

§tersponsor

Àndere spoÍrsorrnogetijkheden



S3TD

=ïD .....en morgen?????

o Belletje

o Afspraak

o Gedetailleerde informatie

a Uw wensen

r Uw mogelijkheden

o Samen verder

En voor nu (straks).......Smakelijk

Denk vanuit de ander. Doe vanuit jezelf.



S3TD

Een interactieve
netwerlcformule

Denkers en Doeners

Actieve netwerkers

Creatieve spanningzoekers

Het leren kennen van uw businesspartners

van uw talenten

=l-D De vragen

o Wat moe(s)t u met dit netje

o Is het een ballennetje

I Heeft dit netie een symbolische waarde

o Werken netwerken

o Is net'l.verken werken

I Is het tijd voor een nieuw netwerk

o Hoe rverkt u zich in, in zo'n netwerk

o Is een koud buffet bevorderliik voor u en u\,v

netrverk

=TD Waar staan we voor

Sport
-?S- Sponsoring

Supportteam

Motiverend
Actueel
Spanning
Top(b)sport
Emotioneel
Reducerend
Creatief cultureel
Leerzaan.r

Actief
Stimulerend
Samenu,erken

3TD wat willen we?

r Relaties en communicatie

I Een onderscheidende aanpak gericht op
netwerken en topsport (uw bedrijf)

I Wijsheid opdoen in een inspirerende
omgeving en op een inspirerende wijze

. Van samen werken naar SAMENWERKEN
o Onthaasten met de mens als maat

=l-D Het inspirerende netwerk c 3-mr Communicatie mogelijkheden.-> I P als S3TD sponsor Nefit Orion

I Reclamebord bij thuiswedstrijden Nefit Orion

a Permanente vermelding sponsorbord in wedstrijdhal

o Vermelding op posters en aanplakbiljetten

o Presentatie bedrijfsnaam op: jaarverslag, expres,

presentaties, publicaties en wedstrijdprogramma

o Eigen pagina in Nefit Orion expres

o Gratis toegang voor 6 personen tijdens thuiswedstrijden

Denk vanuit de ander, Doe vanuit jezelf,

=r-D



Topsponsorcontract NEFIT ORION

a) De volledige rechtsbevoegdheid bezittende Volleybalvereniging Orion, gevestigd te Doetincherl en ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer V119825 volgens
haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mr. Vi. Kuiper.
Hierna ie noemen "de vereniging".

b) gevestigd te ............... en ingeschreven in het Handelsregister van de Ka:ner r,an
Koophandel en Fabrieken te ............ ..................onder nurnmer.......................... ten deze
rechtsgeldig veftegenwoordigd door .......... in de functie van

Hiema te noemen ttde sponsortt.

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel I
Op deze r:r ereenkonrst zi.in r,an toepassing de regelen uret betreR-ing tot de sponsoring. welke door de
NeVoBo zrjn gegeven. Parlijen verklaren dat deze voorscluiften een onverbrekehjk deel van deze
overculkom st uitmalien.

Artikel2
De vereniging verleent hierbij het recht aan de sponsor, die verklaart dit recht van de vereniging te
aanvaarden. om de communicatiernogelijkheden vau de verenigrng, w'elke voortl,loeien uit haal sportbeoefening. aarr

te r.venden ter bekentlmaking van diens naam, goederen eruof diensen. Van toepassing zijn de
cotntnunicatiemogehjkheden zoals venneld in het Topsponsorpakket. opgenomen in bijlage I. (Extra)
producdekosten die rrtet de cornmulticatiernogelijkheden zijn gumoeid kornen voor rekening \-àrr de sponsor.
Begeleidingskosten zijn tn de in deze overeenkomst genoemde bedragen inbegrepen.

Artikel3
Deze ovsreenkomÍ wordt íilmgegaan lr:,:r,Je tijd van...................... jaa. Ingaamde .. 1999 en mitsdien
eindigende op .... 30 juni.... .............. 2002.
De overeenkomst zal na het vetstriikar van de overeengekomen periode niet van rechtswege ophouden.
Hiertoe is vereist dat een opzegging plaatsvindt tegen het einde van die tenni jn. Ieder der parlijen is tot
opzegging bevoegd. De opzegging diant brl aangetekende brief te geschieden. De tennrjn van opzegging
bedraagt teruninste zes maanden.

Zodra een der partijen een bericht van opzegging heeÍt bereikt, heeft deze het recht om van de wederpartij te
rerlangen. dat partijen tnet elkaar in overleg freden aangaande vernreuwing respectievelijk verlenging van de
overeenkotnst. N4ochten partiien hieromtrent geen overeenstemrning bereiken binnen twee maanden nadat het bericht
van opzeggrng €en der pertijen heeft bereikt zo zal iedere partij vril zijn een sponsoro\€r€enkomst met een derde aan
te gaan.

Vrndt geen opzegging plaats krachtens het tweede Lid van dit artikel, dan loopt de overeenkomst telkens
door voor de duur r.an een jaar onder gehjkblijvende vorxwaarden.

Artikel4
Deze overeentomst kan tussentijds worden opgezegd in de navolgende gevallen:
a. door ieder der pafirjen in geval de wederpartii failleerl. surséance van betaling aanvraagt, dan wel

ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt
b. door de sponsor. in geval het aan de vereniging door de NeVoBo wordt verboden een of meer van de in artikel 2

lid 2 sub a, bl en b2 guroernde categorieën van sormlunicaliernogetijkheden aan te wenden.
c. door ieder der partijen in geval het standaardteam van de vereniging niet meer uitkomt in de klasse beoogd ten

trjde r.tn het amrgaan van deze overesnkomst en partijan na serieuze ondsrhandelingen geen o\'Èreenstennrring
hebben kunnen bereiken over aanpassing van de overeenkomst. Onder klasse beoogd ten tijde van het aangaan
van de overeenkomst wordt tusserr de partif en verstaan: Eerste divisie trjdens het eerste jaar van de overeenkomst
en eerste of eredivisie ti-jdens het tweede en derde jaar van de overeenkornst.



lngeval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel. vindt geen restitutie plaats van hetgeen krachtens deze
overeenkomst is betaald of gepresteerd.

Verplichtingen Yan de sponsor

Artikel5
De sponsor verplicht zich tot betaling van een sponsorbedrag van f 25.0O0,- (excl. BTw*) per jaar ter ondersteuning
van het top heren topvolleybal prograrnma. Dit sponsorbedrag dient de sponsor bij vooruitbetaling te voldoen in
gelijke temtijnen van f 12.500.-. De eersle tennijn vervalt op I rnaart en de fweede ternrijn op I septernber. Betaling
virrdt plaats op basis van een door Volleybalvereniging Nefit Orion te overleggen faktuur.

Artikel6
Het is ,3e sp,cnsol niet toegestaan om reclame-ovsreenliömsten Íïet ,Je individuele leden v'an de vereniging, aai te
gaan.

Artikel 7
Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze ol'ereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Verplichtingen van de vereniging

Artikel S

Over de wijze r.laarop de presentatie van tte betlrijfs-, product- of merknaam r an de sponsor dient te geschieden, zal de
vereniging steeds vooraf overleg met hem plecren (of rnet een hiertoe door de sponsor aÍmgewezen
publiciteitstrtrreau ).

Presentatie in vorenbedoelde zin. welke vallen buiten het sportieve optreden van de verenigging zrjn slechts
togoestaan na uitdrukkeliyke goedkeuring van de sponsor.

Artikel9
De vereni-eing draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens haar in welk verband ook, voldoet aan de eisen
van representativiteit. De vereniging zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingerr tengevolge waarvan de
goede naam van de sponsor en de vereniging in diskrediet kunnen worden gebracht.

Artikel l0
De vereniging garandeerï dat in het bijzonder haar bestuursleden, offrcials en spelers binnen het kader van hun
ipoftbeoefening niet betrokken zullen zijn of worden bij reclame-activiteiten ten behoeve van derden zonder
schriftelijke toestemming van de sponsor. tenzij deze reclarne-actiriteiten plaatsvrnden binnen het kader van de door
rf namens de NeVoBo georganiseerde (intemationale) bonds- emof drstrictwedshijden. Met reclame-activiteiten in
laatst bedoelde zin verklaart de sponsor zich b1j vooóaat akkoor<l.

Onder reclarne wordt ten deze r,erstaan iedere commerciële vonn van publiciteit.

Artikel 1l
De vereniging verplicht zich eventuele aan de NeVoBo reglementair verschuldigde afdrachten te voldoen.

Artikel 12
De veraniging draagt zorg voor een deugdelijk ingerichte boekhouding. Op verzoek van de sponsor zal de vereniging
de sponsor eens in de zes maanden een financieel overzicht verstrekken.
De sponsor heeft te allen tijde het recht de boekhouding en alle daarop betrekking hebbende bescheiden, te doen
controleren door een door hem aan te wiyzen externe accountant. De kosten hieruan zijn voor rekening van de sponsor.

Artikel l3
Het is de vereniging niet toegestaan haar rechten rit rjez*e oversenkomst geheel of gedeeltetijk rrver fe
dragen aan derden. Het is de vereniging niet toegestaan fusies of andere samenwerkingsvormen met andere
verenigingexr aan te gaan zonder tr:esteÍnÍning van ,Je sponsoï.



Artikel l4
In geval van nlèt naliorning door een van de partijen van 6en of meer verplichtingen krachtens deze
overeenkomst of de wet op hem of haal rustende, heeft de wederpartij het recht om na een in
gebrekestelling in rechte te vorderen. dat de or.ereenkomst zal worden ontbonden. onverminderd het

recht van de wederpartij om nalioming van de overeenkomst erlof schadevergoeding te vorderen.

Artikel l5
Na beeindiging van deze overeenkonrst, uit welk'e hootïe ook. zal het partiien niet langer ziin toegestaan.
om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, speciaal rnet betrekking tot het gebruik van de naam
van de wederpartij. op enigo'ler wifze uit te oefsnen

Artikel 16
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de ondelhavige overeentomst dan wel uir nadere
overeenkomsten welke hieruit voortr,loeien. zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door de
"Arbitragecotnmissie Sportsponsoring" zoals omschreven in het reglement van deze comrnissie ingesteld door de
Nederlandse Sport Federatie (NSF) en het Genootschap van Reclame sectie Sponsoring (GvR).

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen dit bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven
aan de wederpartij nreedeelt.

Een geschil wordt aanhangig gernaakt door rndiening bij het secretariaat (p/a NSF, Postbus 302. 6800
AH Arnhem) van een schriftelijke stuk, verder te noemen memorie van eis, houdende een behoorlijke ornschrijving
van het geschil en van hetgeen wordt gevorderd met verrnelding van naarl, adres en woonplaats van partijen Daarbu
moet tevens de overeenkomst worden overlegd. waarbij partijen de beslissing van tussen het gerezen geschillen aan de
commissie hebben opgedragen.

Tegelijk rnet het aanhangig maken van een geschil dient de eisende partij voor administratiekosten aan het secretariaat
een bedrag van f 25,0O te voldoen door overschri:.'ing op girorekening 33 ten narne van de Ne«lerlandse Sport
F ederati e met vermelding van " admi ni str ati eko sten arbitrage " .

De berechting van de genoemde geschillen geschiedt door de scheidsgerecht bestaande uit dlie personen,
te w'eten de voorzitter of plaatsr,erv'angend r,oorzitter, zijnde dan v,r,rrzitter van het scheidsgerecht, een lid benoemd
door de NSF en een lid benoemd door het GvR.

Bij de beslissing van het geschil kunnen door het scheidsgerecht ten laste van de in het ongelijk gestelde partij geen
afiderc kostoïr in relianing wordan gebracht dan ,ie a,Cministratiskostet van f 25.00 als traioeld rn lid 4 van ,jit artikel,
de noodzakelijke reis- en verblijfkosten alsmede de inkornstenderving van gefuigen en deskundigen.

Artikel 17
Deze oveÍeenkomst is aangegaan cnder de opschortende voorwaarde dat de }{eVoBo aan het aangaarl
van deze overeenkonlst haar goedkeuring aan de inhoud heeft gegeven.

Artikel l8
Op deze ol.ereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing,



Artikel 19
Van deze o§ereenliomst zal tussen partijen slechts scluiftelijk kunnen worden afgeweken. Deze
afwrjkingen kunnen slechts worden opgenomen onder voorbehoud van goedkeuring door de NeVoBo.

De vereniging De sponsor

Plaats:

Datum: Datum:

Goedkeuring Nevobo:.. ................Datum.

T.opsp.doc
J-Z- lvvv
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Stersponsorcontract NEFIT ORION

a) De volleclige rechtsbevoegdheid bezittende Volleybalverenrging Onon. gevestigd te l)oetinchem en ingeschreven
in het Handelsre,eister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te fu'nhem onder numrner \'1 19825 volgens
haar statuten rechtsgeldig r.ertegenwc'rordigd door Mr. W. Kuiper.
Hierna te noernen "de vereniging".

b) ......" gevestigd te.......... en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kzuner van Koophandel en Fahrieken te ............... ..............onder
nurnlner ....... ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door .......... ........., in
de fuirc,tie vall ............
Hierna te noemen ttde sponsortt.

\''erklaren als volgt te ziin overeengekomen:

Artikel I
0p deze overeenkorttst zijn r an toepassing de regelen nret betrekkin-c tot de sponsoring- welke <1oor de
NeVoBo ziin ge-eeretr. Part!en verklaren dat deze voorschriiten een onverbrekeliik deel van deze
overeenkomst uinnaken-

Artikel2
De vererugrng velleent hierbij het recht aan de sponsor, die verklaart dit recht van de vereniging te
aanvaarden. otn de communicatiernogeliikheden','an de r,ereniging. welke voortvloeien uit haar sportbeoefening, aan
te wenden ter bekendrnaking van diens naan. goederen en/of diensten. Van toepassing zijn de
conrrnuricatiemogelijkheden zoals vermeld in het Stersponsorpakket, opgenornen in brllage l. (Exh'a)
productrekosten die tnet de cotlrnunicatiemogelijkheden zijn gemoeid kornen voor rekening van de sponsor.
Begeleidilgskosten ziin in de in deze overeenkornst genoemde bedragen inbegrepen.

Artikel3
Deze overeenkomst u'ordt aangegaan voor de tijd van....... .iaar'. Ingaande ..................... 1999 en rnitsdien
eindigende op ..30 juni...... .. ...........2002.
De overeenkomst zal na het versh'rjken van de overeengekomen periode niet r.an rechtsr.l,ege ophouden.
L'liertoe is rereist dat een opzegging plaatsr,indt tegen het einde van die tennijn. Ieder der parlijen is tot
opzegging bevoegd. De opzegging dient bf aangetekende briefte geschieden. De tennijn van opzegging
lredraagt temninste zes rnaanden.

Zodra een der par-tijen een bericht van opzegging heeft bereikt. heeft deze het recht om van de wederpartij te
verlangen" dat partr-jen met elkaar in overleg t'eden aangaande r emieuwiug respectieveliik verlenging van de
overeenkotrst. lVochten partUen hieromtrent geen overeenstemming bereiken binnen trvee rnaanden uadat het bericht
van opzegging een der partljen heeft bereikt zo zal iedere parti-i u'i1 zijn eelr sponsorovereenkornst lnet een derde aan
te gaan.

Vindt geen opzegging plaats kachtens het tweede lid van dit artikel, dan loopt de overeenkornst telkens
door voor de duur vim een _jaar onder geli-ikbliivende voorwaarden.

Artikel4
l)eze overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd in de navolgende gevallen:
a. door ieder der parlijen in geval de rvederparïij failleert. surseance van betaling aanvraagt. dzur wel

ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt
b. door de sponsor" in geval het aan de vereniging door de NeVoBo wordt verboden een of rneer van de in artikel 2

lid 2 sub a. bl en b2 genoernde categorieën lan conlnrrrnicatiemogelijkheden aan te wenden.
c. door ieder der partijen in geval het standaaldteam van de vereniging niet meer uitkomt in de klasse beoogd ten

tijde van het aangaan r.an deze overeenkomst en partilen na serieuze onderhandelingen geen oveïeensterruning
hebben kunnen bereiken over aanpassing van de overeenkornst. Onder klasse beoogd ten tijde van het aangaan
van de overeenkotnst wordt tussen de parti-jen verstaan: Eerste divisie tijdens het eerste jaalvail de overeenkornst
en eerste of eredivisre ti-jdens het tweede en derde-iaar van de overeenkomst.



lngeval van tussentiidse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen restitutie plaats var hetgeen krachtens deze
overeenkonrst is betaald of gepresteerd.

Verplichtingen van de sponsor

Artikel5
De sponsor verphcht zich tot betaling van een sponsorbedra€l van f 10.000.- (excl. BTW) per jaa:-ter ondersteuning
van het top heren topvolleybal prograrnma. Dit sponsorbedrag dient de sponsor b1j vooruitbetaling te voldoen in
geliike tenni-inen van f 5.000.-. De eerste tennijn ven'alt op I rnaart en de trveecle termijn op 1 september. Betaling
vindt plaats op basis van een door Volleybalvereniging Nefit Orion te overleggen fahruur.

Artikel6
Het is de sponsor ruet toegestaan om reclanre-overeenkornsten met de individuele leden van de vereniging. aan te
gaan.

Artikel T

Het rs de sponsor niet toegestaan zrin rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeelteliik aan derden over te dragen.

Verplichtingen van de vereniging

Artikel 8

Over de ra,ijze waarop de presentatie van de bedri-ifs-. product- of merknaain van de spolrsor dient te geschieden, zal de
vereniging steeds vooraf o'i,erleg met hem plecren (of rnet een hierïoe door de sponsor a^Íulgewezen
publiciteitsbureau )

Presentatie in vorenbedoelde zrn, welke vallen buiten het sporlieve optreden van de verenigging zijn slechts
togoestaan na uitdrukkelijke goedkeur-ing van de sponsor.

Artikel9
l)e vereniging draagt er zorg voor, dat elk optreden door of naÍnens haar in welk verband ook. r'old«:et aan de eisen
van ïepresentativiteit De vereniging zal zich onthouden van handelingen ervof gedragingen tengevolge waarval de
goede naam var de sponsor en de verenigin-e in diskrediet kunnen worden gebracht.

Artikel 10
De vereniging garandeefl dat in het bijzonder haar bestuursleden. officials en spelers binnen het kader van hurr
sportbeoefening niet betrokken zullen zijn of r.vorden bii reclarne-activrteiten ten behoeve van derden zonder
schriÍteh.1ke toestentmittg r.'an de sporlsor. tenzil deze reclame-actiriteiten plaatsvinden binnen het kader van de door
of natnens de NeVoBo georganiseerde (internationale) bonds- en,'of districtu'edstrijden. Met reclane-aati\ iteiten ln
iaatst bedoelde zin verklaart de sponsor zich bii voorbaat akkoord.

Onder reclarne wordt ten deze verstaan iedere commerciële volm van prubliciteit.

Artikel 1l
De verentging verpliclrt zich eventuele aan de NeVoBo reglementair verschuldigcle afdrachten te voldoen.

Artikel 12

De vereniging draagt zorg voor een deu-udeliik ingerichte boekirouding. Op verzoek van de sponsor zal de r ereniging
de sponsor eens in de zes rnaanden een financieel overzicht verstrekken.
De spottsor heeft te allen tiide het techt de boekhouding en alle daarop betrekking hebbende bescheiden, te doen
controlerelt door een dou'hetn aan te wi jzen exterïe accountzurt. De kosten hierval zijn voor rekening vzur de sponsor.

Artikel l3
Het is de vereniging niet toegestaan haar rechten uit deze overeenliornst geheel ofgedeeltehjk over te
dragen aan derden. Het is de vereniging niet toegestaan fusies of andere samenwerkingsvonnen met andere
verenigingen aail te gaan zonder toestemming van de sponsol.

Artikel 1;l
In geval 'i'an niet naloming door een van de parti-jen van eeil of meer verpLchtingen klachtens deze



overeenkomst of de wet op hem of haar rustende, heeft de wederparrij het recht om na een in
gebrekestelling in rechte te vorderen, dat de overeenkomst zal worden ontbonden, onvenninderd het

recht van de wederpartij om nakoming van de overeenkomst eniof schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15
Na beëindiging van deze overeenkomst. uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan,
otn rechten. welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, speciaal met betrekking tot het gebruik van de naam
van de wederpartij, op enigerlei wi.jze uit te oefenen

Artikel l6
Alle geschillen welke rnochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel uit nadere
overeenkomsten welke hieruit voorfvloeien, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door de
"Arbitragecommissie Sportsponsorrng" zoals omschreven in het reglement van deze commissie ingesteld door de
Nederlandse Sport Federatie (NSF) en het Genootschap van Reclame sectie Sponsoring (GvR)

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn. zodra een der parlijen dit bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven
aan de wederpartij rneedeelt.

Een geschil wordt aanhangig gernaakt door indiening bij het secretariaat (p/a NSF, Postbus 302. 6800
{H Arnhem) van een schriftelijke stulg verder te noemen rnemorie van eis. houdende een behoorlijke ornschrijving
van het geschil en van hetgeen wordt gevorderd rnet vermelding van naam, adres en woonplaats van partijen. Daarbrl
moet tevens de overeenkomst worden overlegd, waarbi.l partijen de beslissing van tussen het gerezen geschillen aan de
commissie hebben opgedragen.

Tegelijk met het aanhangig maken van een geschil dient de eisende partr3 voor administratiekosten aan het secretariaat
een bedrag van f 25.00 te voldoen door overschrijving op girorekening 33 ten narne van de Nederlandse Sport
Federatie met vennelding van " adrnini stratiekosten arbitrage".

De berechting vall de genoernde gesclullen geschiedt door de scheidsgerecht bestaande uit drie personen,
te weten de voorzitter of plaatsven'angend voorzitter. zijnde daÍr voorzitter van het scheidsgerecht, een lid benoemd
door de NSF en een lid benoemd door het GvR.

Br-1 de beslissing van het geschil kunnen door het scheidsgerecht ten laste van de in het ongelijk gestelde partij geen
andere kosten in rekening worden gebracht dan de adrninistratiekosten van f 25.00 als bedoeld in lid 4 van dit arïikel,
de noodzakelijke reis- en verbhjfkosten alsmede de inkomstenderving van getuigen en deskundigen.

Artikel 17
Deze overeenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de NeVoBo aan het aangaan
van deze overeenkomst haar goedkeuring aan de inhoud heeft gegeven.

Artikel l8
Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing,

Artikel 19
Van deze overeenkomst zal tussen partijen slechts schriftelijk kunnen worden afgeweken.

De vereniging De sponsor

Plaats: Plaats:

Datum:

Ster.sp.doc 3-2-l99

Datum:



S3TD sponsorcontract NBFIT ORION

a) De volledige rechtsbevoegdheid bezittende Volleybalvereniging Orion, gevestigd te Doetinchem en ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amhem onder nummer V119825 volgens
haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mr. W. Kuiper.
Hierna te noernen I'de vereniging".

b) ......, gevestigd te.......... en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ..... .... .... ..............onder
nurruner ....... ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door .......... ........., in
de functie van .............
Hiema te noemen ttde sponsortt.

Verklaren als volgf te zijn overeengekomen:

Artikel I
Op deze overeenkornst zijn van toepassing de regelen met betrekking tot de sponsoring. welke door de
NeVoBo zijn gegeven. Partijen verklaren dat deze voorschriften een onverbrekelijk deel van deze
overeenliomst uitmaken-

Artikel2
De vereniging verleent hierbij het recht aan de sponsor. die verklaart dit recht van de vereniging te
aanvaarden. om de cotnmunicatiernogelijkheden van de vereniging. welke voorrl,loeien uit haar sporlbeoefening. aan
te rvenden ter bekendrnaking van diens naam, goederen en/of diensten. \,-an toepassing zijn de
communicatiernogelijkheden zoals venneld in het S3TD sponsorpakket. opgenomen in bijlage l. (Extra)
productiekosten die met de communicatiemogehjkheden zi.in gernoeid komen voor rekening van de sponsor.
Begeleidingskosten zijnin de in deze overeenkomst genoernde bedragen inbegrepen.

Àrtikel3
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van.........................jaa.. Ingaande .. 1999 en mitsdien
eindigende op ..30 juni...... .............. 2002.
De overeenkomst zal na het verstrijken van de overeengekomen periode niet van rechtswege ophouden.
Hiertoe is vereist dat een opzegging plaatsvindt tegen het einde van die termijn. leder der partijen is tot
opzegging bevoegd. De opzegging dient bij aangetekende brief te geschieden. De temijn van opzegging
bedraagt tenrninste zes maanden.

Zodra een der parlijen een bericht van opzegging heeft bereikt, heeft deze het recht om van de wederpartij te
verlargen. dat partljen tnet elkaar in overleg treden aangaande r-enrieuwing respectievelijk verlenging van de
overeenkotnst. Mochten pafiijen hierornuent geen overeenstemrning bereiken binnen tw-ee maanden nadat het bericht
van opzegging een der parti-ien heeft bereikt zo zal iedere parti-i vnj zijn een sponsorovereenkomst met een derde aan
te gaan.

Vindt geen opzegging plaats krachtens het tweede lid van dit artikel. da:r loopt de overeenkomst telkens
door voor de duur van een jaar onder gelijkblijvende voorwaarden.

Artikel4
Deze overeenkornst kan tussentr-jds worden opgezegd in de navolgende gevallen:
a. door ieder der pa:ti.jen in geval de wederpartij failleert, surséance van betaling aanvraagt, dan wel

ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt
b. door de sponsor, in geval het aan de vereniging door de NeVoBo wordt verboden een of meer van de in artikel 2

lid 2 sub a, bl en b2 genoemde categorieën van communicatiemogelijkheden aan te wenden.
c. door ieder der partijen in geval het standaardteam van de vereniging niet meer uitkomt in de klasse beoogd ten

tijde van het aangaan van deze overeenkomst en partijen na serieuze ondelhandelingen geen overeensternrning
hebben kunnen bereiken over aanpassing van de overeenkomst. Onder klasse beoogd ten trjde van het aar'gaafi
van de overeenkomst wordt tussen de partijen verstaan: Eerste divisie trjdens het eerste jaar van de overeenkomst
en eerste of eredivisie tijdens het tweede en derde jaar van de overeenkornst.



lngeval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen restitutie plaats van hetgeen krachtens deze
overeenkomst is betaald of gepresteerd.

Verplichtingen Yan de sponsor

Artikel 5
De sponsor verplicht zich tot betzrling van een sponsorbedrag van f 5.000.- (excl. BTW) per jaar ter ondersteuning van
het top heren topvolleybal programma. Dit sponsorbedrag dient de sponsor bij vooruitbetaling te voldoen in gelijke
turnijnen van f 2.500.-. De eerste termiin vervalt op I nraart en de trveede tennijn op I septsmber'. Belaling vindt
plaats op basis van een door Volleybalvereniging Nefit Orion te overleggen Íalituur.

Artikel6
Het is de sponsor niet toegestaan om reclaÍne-overeenkomsteil met de individuele leden van de vereniging, aan te
gaan.

Artikel 7

Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Verptichtingen van de vereniging

Artikel S

Over de rr-ijze waarop de presentatie van de bedriifs-" protluct- of meri<naam van de sponsor dient te geschieden, zal de
vereniging steeds vooraf overleg met hem plecren (of uret een hierloe door de sponsor aÍrngewezen
publicileitsbureau).

Presentatie in vorenbedoelde zin. rvelke vallen buiten het sportieve optreden van de verenigging zijn slechts
togoestaan na uitdmkkeh.lke goedkeuring van de sponsor.

Artikel9
De vereruging draagt er zorg voor. dat elk optreden door of namens haar in welk verband ook, voldoet aan de eisen
van representativiteit. De verenigingzal zich onthouden van handelingen enof gedragingen tengevolge waarvan de
goede narrï van de sponsor en de vereniging in diskrediet kunnen worden gebracht.

Artikel l0
De vereniging garandeen dat in het bryzonder haar bestuursleden. ofhcrals en spelers binnen het kader van hun
sportbeoefening niet berokken zullen zijn of worden bij recla:ne-acti\,iteiten ten behoeve van derden zonder
schriftelijke toestetmning van de sponsor. tenzij deze reclame-activiteiten plaatsr-inden binnen het kader van de door
of natnens de NeVoBo georganiseerde (internationale) bonds- eni of districtwedstrijden. Met reclame-activiteiten in
laatst bedoelde zin verklaart de sponsor zich bf voorbaat akkoord.

Onder reclame wordt ten deze verstaan iedere commerciële vonn van publiciteit.

Artikel I I
De vereniging verplicht zich eventuele aan de NeVoBo reglementair verschuldigde afdrachten te voldoen.

Artikel I2
De vereniging draagt zorg voor een deugdelijk ingerichte boekhouding. Op verzoek van de sponsor zal de vereniging
de sponsor eens in de zes maanden een financieel overzicht verstrekken,
De sponsor heeft te allen tljde het recht de boekhouding en alle daarop betrekking hebbende bescheiden. te doen
controleren door een door hem aan te wrlzen extenre acoountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de sponsor.

Artikel 13
Het is de r.ereniging riet toegestaan haar rechtan uit deze ovsreutkomst geheel of gedeeltelijk over te
dragen aan derden. Het is de vereniging niet toegestaan fusies of andere samenwerkingsvonnen met andere
veraugingen aan te gaan eonder toesteÍnming van de spoÍïsrf,r.

Artikel 14

In geval vatt niet nakorning door een van de partijen van een of meer verplichtingen krachtens deze



overeenkomst of de wet op hern of haar rustende, heeft de wederpartij het recht olr na een in
gebrekestelling irt rechte te vorderen, dat de overeenkomst zal worden ontbonden, onverminderd het
recht van de wederpartij om naliorning van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel lS
Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook. zal het partijen niet langer zijn toegestaan,
orn rechten. welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, speciaal rnet betrekking tot het gebruik van de naam
van de wederpartij. op enigerlei wijze uit te oefenen

Artikel l6
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel uit nadere
overeenkomsten welke hieruit voortv'loeien, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door de
"Arbitragecommissie Sportsponsoring" zoals omschreven in het reglement van deze comrnissie ingesteld door de
Nederlandse Sport Federatie (NSF) en het Genootschap van Reclarne sectie Sponsonng (CvR).

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der parlrjen dit bij deurwaardersexploot of aangetekend scluijven
aan de wederpartij nreedeelt.

Een geschil wordt aanhangig gemaakt door indiening brj het secretariaat (p/a NSF, Postbus 302. 6800
AH Arnhem) van een schriftehjke stuk. verder te noemen mernorie van eis, houdende een behoorlijke omschrijving
van het geschil en van hetgeen wordt gevorderd met vermelding van nzlam, adres en woonplaats van partijen. Daarbij
rnoet tevens de overeenkornst worden overlegd, waarbi-j partijen de beslissing van tussen het gerezen geschrllen aan de
commissie hebben opgedragen.

Tegelijk met het aanhangig rnaken van een geschil dient de eisende parti-j voor administratiekosten aan het secretariaat
een bedrag van f 25.00 te voldoen door or,ersclrijling op girorekening 33 ter narne r,ran de Nederlandse Sport
Federati e meÍ vennelding van " adrnini str atiekosten arbitrage".

De berechting van de genoemde geschillen geschiedt door de scheidsgerecht bestaande uit drie personen,
te 1ryeten de vo,rrzrtter of plaatsven'algend voorzitter" zi-jnde dan vooratteÍ van het sehsidsgerecht, een lid benoemd
door de NSF en een iid benoernd door het GvR.

Bti de beslissing van het geschil kunnen door het scheidsgerecht ten laste van de in het ongelSk gestelde parlij geen
andere kosten in reliening worden gebracht dan de administratiekosten van f 25.O0 als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
de noodzakelijke reis- en verblijfkosten alsmede de inkomstenderving van getuigen en deskundigen.

Artikel lT
Deze or.ereenkomst is aangegaan onder de opschortende voorr+'aarde dat de NeVoBo aan het aangaan
van deze overeenkomst haar goedkeuring aan de inhoud heeft gegeven.

Artikel l8
Op deze overeenkornst is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 19
Van deze overeenkomst zal tussen partijen slechts schriftelijk kunnen w-orden afgeweken.

De vereniging De sponsor

Plaats: Plaats:.

S'TDsp.cloc' 3-2-199

Datum:Datum:................



NEF,rdl*,oru
VOLLEYBALVERENIG'A'G

Sponsorcontract

Volleybalvereniging Nefit-Orion, Postbus 492,7000 AL Doetinchem (vereniging) en

(sponsor) zijn het volgende overeengekomen:

De sponsor betaalt het volgende ten behoeve van kleding voor jeugd / seniorenteams
van de vereniging:

De vereniging heeft een voorkeur wat betreft kledíng,het gaat om het merk Errea.
Errea is gekozen omdat het een top produkt is,en men heeft een goede stof
samenstelling van 500/o modal en 50o/o katoen.

Voorstellen sponsering :

10 shirts incl. sponsoropdruk aan de voorzijde en incl, opdruk vereniging aan de
achterzijde, tevens benummerÍng aan de voor-en achtezijde
totaal Fl. L375,-- excl. btw.

10 trainingspakken incl. sponsoropdruk aan de voorzijde en incl. opdruk vereniging
aan de achterzijde, tevens benummering aan de voor-en achterzijde
totaal Fl. L675,-- excl, btw.

10 pantalons(meisjes / dames) incl opdruk sponsor aan de achterzijde,
totaal í1.525,-- excl, btw.

10 broeken fiongens / heren) incl opdruk sponsor
totaal Fl. 325,-- excl. btw.

10 sporttassen merk Masita incl. sponsor-en verenigingsopdruk, en benummering.
totaal fl.675,-- excl. btw.

10 paar sokken van Errea
totaal Fl. 125,-- excl. btw

Postbus 492
7000 AL Doetinchem

Bankrekening: VSB nr. 93.60.29.706
Giro van de bank 809604



Daarnaast is de sponsor verplicht om een 3 jarig contract af te sluiten met Nefit-Orion,
de bijdrage voor een jeugdteam bedraagt Fl. 600,- per jaar, excl. B.T.W, De bijdrage
voor een seniorenteam (regio) bedraagt Fl. 800,--/ Fl. 1.000,-- per jaar, excl. B.T.W.

De vereniging zorgt voor:

presentatie huis-aan-huis-bladen

presentatie Orion Expres

vermelding Orion Expres

vermelding Mini Expres

opname in lijst van sponsors

opname/vermelding bij de club van 100

opname/vermelding club sponsor

Doetinchem,

Namens Nefit-Orion, Namens sponsor,

(handtekening) .(handtekening)



NEF,rduo*,o^r
VOLLEYBALVERENIGING

Postbus 492
7000 AL Doetinchem

Bankrekening: VSB nr. 93.60.29.706
Giro van de bank 809604

Tarieven advertenties in het clubblad van de volleybalvereniging NEFIT ORION,

Oplage 600.

Verschijning 8 x per jaar

U hebt de keuze uit:

een hele pagina

een halve pagina

een kwart pagina

een achtste pagina

een twaafde pagina

fl, 750,00

fl, 400,00

fl. 250,00

fl, 150,00

fl. 100,00

Een wedstrijdbal te sponsoren/ fl. 100,00

Een reclamebord in de sporthal plaatsen tijdens de wedstrijden,
Kosten fl. 1000,00 per jaar.

Alle prijzen zijn excl. 17,5 o/o B.T,W,

Ondergetekende:....... ...bedrijf :...

Gaat accoord met het plaatsen van een advertentie ,.,.....,.........pag. in de Nefit Orion expres

Voor de duur van tenminste een seizoen, ingaande 1 augustus

Doetinchemr .............

(handtekening)



NEF,rdL^,o^í
VOLLEYBALVERENIGING

Postbus 492
7000 AL Doetinchem

Bankrekening: VSB nr. 93.60.29.706
Giro van de bank 809604

Betr: sponsori ng wedstrijdballen

Ondergetekende de

Particulier/bedrijf x

Heer / Mevrouw x

Adres.

Is bereid om aan het dames/heren x team.............,. van de volleybalvereniging Nefit Orion een
wedstrijdbal ter beschikking te stellen.

Deze wedstrijdbal zal door de vereniging zelf worden aangeschaft en tijdens een wedstrijd die
in overleg met de sponsor wordt bepaald, aan het team worden aangeboden.

De kosten van deze wedstrijdbal zijn fl. 100,00 excl, BTW

Voor accoord:

Doetinchem t.....,.,......................,. i99B

x doorhalen wat niet van toepassing is.

In tweevoud invullen, een exemplaar voor de sponsor en de andere voor de vereniging,



Doetinchem, oktober 1 998.

Ceachte vol leybal liefhebbers,

Binnen de dameslijn speelt dames 2 voor het tweede seizoen
in de tweede divisie. Dames 1 speelt nu in de eerste divisie
na het behalen van het kampioenschap vorig seizoen.

Ondersteuning in financiële zin is bij hoger spelende teams
een must. Middels sponsoring wordt dit voor beide teams
gedeeltel ij k gereal iseerd.

Door naar attractief damesvolleybal te komen kijken kunt u
thuis de verwarming een paar graden lager zetten. Het geld
dat u hiermee uitspaart willen wij voor u besteden aan het
uitbouwen van dit mooie spelletje.

Dat laatste is nu waar we u middels dit schrijven warm voor
hopen te krijgen.

Wot moet u hier nu voor doen?
U doneert f. '100,00 contant of via de
VSB banknr. 93.61 .93.867
t.n.v. Volleybalvereniging Orion club van I00 ballen

Wot krijgt u ervoor terug?
Zie spelregels

Spelregels club von 100 bollen
i.lndien u dit wenst wordt uw naam vermeld in de zg.

"club van 100 ballenkast" in de Orion Expres.
2. U krijgt uw eigen naambordje op een plaquette die tijdens

de thuiswedstrijden in de sporthal staat.
3. U krijgt de Orion Expres thuis bezorgd (indien u dit

wenst).
4.Aan het eind van het seizoen nodigen wij u uit voor een

onderling potje volleybal.

Hoe u zích kunt opgeven?
I . U kent zich aanmelden bij de managers van dames 1 en 2.

Martin Slotboom, Rianne Dunnewold en Theo Peperkamp
zullen u de juiste weg wijzen.

2. Bij de plaquette zal een lijst komen te liggen waar u zich
ook kunt aanmelden.



Woonplaats

Tel.

Postcode

Adres

Naam

Adres

Vermelding bord

Postcode

Tel.

Naam

Adres

Postcode

Tel.

Woonplaats

Vermelding bord

Woonplaats

Vermelding bord



Naam bedriif:
Directeur:
Contact pers. bedr: Tel:
Straat:l lPostcode: Plaats:
Contract afqesloten Verlenqen I Eind

SPONSORING BETREFT
Algemeen
Heren top
Dames top
Reqio team
Jeuqd team
Overiqe

BETREFT SPONSOR CATEGORIE
Hoofdsponsor
f 75.000,- +

TOPsponsor
f 25.000,- +

STERsponsor
f 10.000,- +

Regio team
f

Jeugd team
f

S3 TD
f 5000,- +

Bordsponsor
f

Adverteerder
f

Algemeen
f

FINANCIELE VERPLICHTINGEN SPONSOR OP JAAR BASIS

DIENSTEN EN/OF PRESTATIE IN NATURA GELEVERD DOOR SPONSOR
Prestatie(s) Fin. waarde Opmerkinqen
Wedstriid kledinq f
Vriietiids kledino f
Caterrno f
Adv. ruimte radio/tv etc. f
Transport f
Hursvestino f
Drukwerk f
Professionel diensten f
Ballen f

f
f
f
f

en exclusief BTW en

Opmerkingen



4. reclameborden 0,7x2m TV
5. reclameborden 0,7x2m

12. Gebruik foto's, beelden en
namen, spelers en tech. staf voor

14. invullen mediaplan H1 +2

Publikaties en info Orion

WINTERPOT ORION

Eind Mix tourn. mei.

Mouw of broek

Orionre!.doc 2-2-1999

Prestatie{s} HOOFD TOP STER S3TD ReqlJeu Overioe
1. Branche exclusiviteit x x
2. Naamsoonsorino club x
3. Gebruik titel " . .sponso/' hoofds. tops. sters.

4 2 1

2 1 1

5. reclameborden Beach 4 2 1

6, reclamebord + vlao inoano hal 1

/. Proclukt cltsolav hal x x
8. "sampling" clubithuis/ult x x
9. Vermelding permanent bord
met relaties inwedstriidhal

x x x S3TD

10 Op 50 plaUraambilietten x x x S3TD
11.Naam Op bord invalsweoen x x

x

x x x

Voor en achter shirts x mouw
lnspeelkledino heren x mouw
Traininqsshirts heren x mouw
Tassen x
Traininqsoakken x mouw 't
Teamiacks x mouw
Entreekaarties x
Huistijl x x x
Jaarverslag x x x S3TD
Orion expres x x x S3TD
Mini expres x x x S3TD
Teambrochure x x x
Aankondioinq in reoio pers x x x
Persberichten x x x
Persconf. en oresentaties x x x

x x x
Kleding ballen ionoens Erd. x
Event. omvo rmi noskosten x x x
AdvèÉentiès
Paoina ORION EXPRES x X x %
Audioadvertentie H1 thuis x x x
Paoina MlNl EXPR. X x
Paqina teambrochure x X x 1/^

Activiteiten Aantal Aantal Aantal Aant. Aantal Aantal
Uitnodioino thuisw. 50 30 20 6
Gratis consumptie thuisw. 50 30 2A 6
Teampresentatie sepÍ. 50 30 20 6

S3 TD vier keer per iaar 2 2 2 2
8 6 4 2

Bedriiven haopeninq mel afstem. Afstem. I eam Team
aÍstem afstem. 4 2

Beachpartv/tournooi iuni/iulí afstem. 10 4 2
Aloemeen
Gebruik OR/ON data base x x
Mailinq OR/OA/ info rel. reoio x x

2


