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DartClub Kirchroa United gevestigd te Kerkrade hierna te noemen "de vereniging"
en
____________________________________________________te____________________________
(evt. ingeschreven in het handelsregister van KVK te_______________________________________
Onder nummer____________________________________________________________________)*
Hierna te noemen “de Sponsor”
Verklaren een overeenkomst betreffende sponsoring van de vereniging te hebben gesloten
met navolgende bepalingen:
- de overeenkomst wordt gesloten t.b.v. sponsoring voor model 1 / 2 / 3 / 4 (doorhalen wat niet van toepassing is)
- bij model 1 / 2 / 4 wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van 1 jaar.
- bij model 3 wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van 5 jaar.
- ingaande vanaf ___/___/______ en eindigende op ___/___/______
De sponsor verplicht zich hiermede tot de betaling van een bedrag van € ______,____ (per jaar)
Sponsor mogelijkheden:
Model 1:
€ 75,-

vermelding op website.

Model 2:

€ 150,-

vermelding op website + bord in clublokaal.

Model 3:

€ 300,- tot >>>

vermelding op website + bord in clublokaal
+ logo op clubhemd

Model 4:

€ vrijblijvend

anoniem

De vereniging verplicht zich:
Bij model 1*:
Gedurende de overeenkomst op haar website een advertentie op te nemen met een door de
sponsor te bepalen tekst en/of logo en door de vereniging te bepalen formaat.
Bij model 2*:
Gedurende de overeenkomst op haar website een advertentie op te nemen met een door de
sponsor te bepalen tekst en/of logo en door de vereniging te bepalen formaat.
Gedurende de overeenkomst in het clublokaal het reclamebord te plaatsen welke door de sponsor
moet worden geleverd. Dit bord wordt zichtbaar gesteld tijdens alle officiële verenigingswedstrijden
en toernooien.
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Bij model 3*:
Gedurende de overeenkomst op haar website een banner op te nemen met een door de sponsor te
bepalen tekst en/of logo en door de vereniging te bepalen formaat.
Gedurende de overeenkomst in het clublokaal het reclamebord te plaatsen welke door de sponsor
moet worden geleverd. Dit bord wordt zichtbaar gesteld tijdens alle officiële verenigingswedstrijden
en toernooien.
Gedurende de overeenkomst het wedstrijdhemd met de betreffende opdruk te dragen in de
competitie bij zowel thuis- als uitwedstrijden en alle andere officiële verenigingstoernooien.
Gedurende de overeenkomst de sponsor te benoemen als een van haar Hoofdsponsoren.
Jaarlijks, voor de duur van dit sponsorcontract, een digitale nota van € 300,- aan de sponsor te
sturen.
Bij model 4*:
Gedurende de overeenkomst de anonimiteit van de sponsor te waarborgen.
De sponsor verplicht zich:
Bij model 1*:
Tekst en/of logo (logo: digitaal in jpg formaat) aan te leveren t.b.v. advertentie op de website van de
vereniging.
Bij model 2*:
Tekst en/of logo (logo: digitaal in jpg formaat) aan te leveren t.b.v. advertentie op de website van de
vereniging.
Reclamebord aan te leveren welke door de vereniging in het clublokaal geplaatst kan worden, het
formaat van dit reclamebord dient niet groter te zijn dan A1 liggend (anderzijds dient dit eerst in
overleg met de vereniging te geschieden).
Bij model 3*:
Tekst en/of logo (logo: digitaal in jpg formaat) aan te leveren t.b.v. banner voor op de website van de
vereniging.
Reclamebord aan te leveren welk door de vereniging in het clublokaal geplaatst kan worden, het
formaat van dit reclamebord dient niet groter te zijn dan A1 liggend (anderzijds dient dit eerst in
overleg met de vereniging te geschieden).
Tekst en/of logo aan te leveren t.b.v. bedrukking van wedstrijdhemden welke door de vereniging
zullen worden verzorgd.
Tot het betalen van het sponsorbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de (digitale) nota van de
vereniging. Betaling van het sponsorbedrag geschied op ING bank rekening nr.
NL38INGB0002680998 t.n.v. DartClub Kirchroa United te Kerkrade o.v.v. Sponsoring.
Bij model 4*:
Gedurende de overeenkomst zijn/haar anonimiteit te waarborgen.
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De sponsor mag, na overleg met de vereniging, de verenigingsnaam/logo/website-link gebruiken op
haar website en/of bedrijfsbladen publiceren.
Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.
De vereniging is het toegestaan om, zonder overleg met de sponsor, gedurende deze overeenkomst
met derden sponsor overeenkomst(en) te sluiten.
Het is de vereniging niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud d.d. ___/___/______ te____________________
Sponsor; __________________________________

Vereniging : DartClub Kirchroa United

Naam; ____________________________________

Naam; ______________________________

Functie*; __________________________________
(*) indien van toepassing.

___ ** Sponsor betaald het te sponsoren bedrag contant:
___ ** Sponsor maakt het te sponsoren bedrag binnen 14 dagen over op Postbank rekening nr.
NL38INGB0002680998 t.n.v. DartClub Kirchroa United te Kerkrade.
(**) kruis aan wat van toepassing is

Gegevens vereniging:
DartClub Kirchroa United
Verenigingslokaal:
Sportcafé Rolduc
Rolduckerstraat 114,
6461 VN Kerkrade
Website: www.dckirchroaunited.nl
E-mail: info@dckirchroaunited.nl
ING IBAN rekening nr. NL38INGB0002680998

DartClub Kirchroa United
Secretariaat
Patronaatstraat 92
6466 HR KERKRADE
06-53623679

Clublokaal
Sportcafé Rolduc
Rolduckerstraat 114
6461 VN KERKRADE
Pagina 3 van 4

rek. nr. ING 2680998
IBAN: NL38INGB0002680998
BIC: INGBNL2A
www.dckirchroaunited.nl
info@dckirchroaunited.nl

DCKU 01032006

SC-006-29012017

Contact personen sponsoring:
Kees Verton
06-30214631
Ramon van Es
06-53361290
Ander lid, nl:
________________

Postadres en coördinator Sponsoring:
Ramon van Es
06-53361290
Renierstraat 14
6467BD Kerkrade

U werd benaderd door **:
□
□
□

(**) kruis aan wat van toepassing is

info@dckirchroaunited.nl

Wanneer U bij sponsoring van model 2/3 niet zelf over een reclame bord beschikt, kan dit na goed overleg met de vereniging, voor U
gemaakt worden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de sponsor. Deze kosten bedragen: € 42.50 Het reclame bord blijft dan
eigendom van de sponsor.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemene bestuursleden

Patrick Stijfs
Maurice Senden
Ramon van Es
René Jongen
Kees Verton

Op onze website vindt U ook ons huishoudelijk reglement
Bij verdere vragen kunt U zich wenden tot een van de bovenstaande contact personen.

DartClub Kirchroa United
Secretariaat
Patronaatstraat 92
6466 HR KERKRADE
06-53623679

Clublokaal
Sportcafé Rolduc
Rolduckerstraat 114
6461 VN KERKRADE
Pagina 4 van 4

rek. nr. ING 2680998
IBAN: NL38INGB0002680998
BIC: INGBNL2A
www.dckirchroaunited.nl
info@dckirchroaunited.nl

