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  SPONSOROVEREENKOMST  A 

 

De Koninklijke Erkende Schietverenging  der Vereniging Volksweerbaarheid,  gevestigd te Almelo 

en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 40073522 , hierna te noemen 

S.D.V.V. en (onderneming:)  

……………..………………………………………………………….…, te …………………………………………………………..,  

hierna te noemen “de sponsor”, verklaren een overeenkomst voor sponsoring van S.D.V.V. te 

hebben gesloten. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van …….... jaar. 

 

De overeenkomst houdt in dat de sponsor kiest voor: 

 

☐ een vermelding als sponsor op de website www.sdvv.nl   (€  25,- per jaar) 

☐ een vermelding als sponsor in de kantine    (€  25,- per jaar) 

☐ een vermelding als sponsor in de (digitale) nieuwsbrieven  (€  25,- per jaar) 

☐ een poster in de gang vanaf de toegang luchtbanen (A0-formaat). (€  75,- per jaar) 

☐ een poster in de gang tot aan de toegang luchtbanen (A0-formaat). (€  125,- per jaar) 

 

En/of:  

☐ naamgever wordt van één schietpunt op de 25m of 100m baan.  (€   95,- per jaar) 

☐ naamgever wordt van de luchtbaan.      (€ 475,- per jaar) 

☐ naamgever wordt van een 25m tunnel – L.    (€ 375,- per jaar) 

☐ naamgever wordt van een 25m tunnel – R.     (€ 275,- per jaar) 

☐ naamgever wordt van een 100m tunnel – L.     (€ 375,- per jaar) 

☐ naamgever wordt van een 100m tunnel – R.    (€ 275,- per jaar) 

 

 

 
De afmetingen van de naamgeving worden in samenspraak tussen sponsor en S.D.V.V. gezamenlijk vastgesteld. 

De productie kosten voor het maken van de reclame uiting komen voor rekening van de Sponsor. De Sponsor is 

ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de reclame uiting. S.D.V.V. verplicht zich de naamgeving onder de 

aandacht te brengen van de leden en bezoekers van de vereniging. 

 

☒ De sponsor verplicht zich hiermee tot de betaling van een bedrag van € ……………………… per 

jaar, per bank op rekening NL21RABO0381363228 t.n.v. Schietvereniging S.D.V.V. te Almelo te 

betalen vóór 1 december, voorafgaand aan het kalenderjaar waarop deze overeenkomst 

betrekking heeft. 

☐ De sponsor stelt een gedeelte hiervan (maximaal 75%) beschikbaar in natura.  

(zie “Sponsorovereenkomst B” z.o.z.) 
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   SPONSOROVEREENKOMST  B 

 

☐ Niet van toepassing.         ☐ Wel van toepassing, te weten: 

Als aanvulling op “Sponsorovereenkomst A” stelt de sponsor producten en/of diensten in natura 

beschikbaar ten gunste van S.D.V.V. De waarde hiervan zal, tot een maximum van 75%, de 

geldelijke sponsorverplichting verminderen.  

Beschikbaar gestelde producten en/of diensten:  

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Deze ter beschikkingstelling vertegenwoordigt een waarde van € …………………. per jaar. Het 

resterende sponsorbedrag, te weten € ……………………… (>25%) zal gedelijk overgemaakt worden 

zoals gesteld in “Sponsorovereenkomst A”.  

Beëindiging van dit contract kan door schriftelijke opzegging uiterlijk 1 november vóór het betreffende jaar, dan 

wel met wederzijds goedvinden. Van restitutie bij een eventuele tussentijdse beëindiging in een lopend contract 

is geen sprake. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Sponsorbedragen in een lopend jaar worden naar rato 

van de resterende maanden berekend. 

 

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te ……………………………….. dd ………………………… 

 

Namens Sponsor Onderneming:    Namens S.D.V.V., 

 

………………………………………………….........                                    …………………………………………………….. 

Vertegenwoordigd door:     Naam: 

 

………………………………………………………….   …………………………………………………….. 

Functie:        Functie: 

 

..………………………………………………………..   …………………………………………………….. 

Handtekening:      Handtekening: 

 

 

..………………………………………………………..   …………………………………………………….. 
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