
V.V. “STEENBERGEN”  

               

 

 
             Opgericht 18 maart 1933 

_____________________________________________________________________                                                            __________       _____ 

___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                 
V.V. “STEENBERGEN”  Terrein: Gemeentelijk Sportpark   Kamer van Koophandel nr. 40281822 
t.a.v. het Bestuur   Seringenlaan 1, 4651 KS Steenbergen      Rek nr: NL 92 RABO 0136 917 100 
Postbus 31    Telefoon kantine: (0167) 56 42 14   
4650 AA Steenbergen  Website: www.vvsteenbergen.nl 
 
 
 

 
Procedure kledingsponsoring V.V. “Steenbergen” 
 
Voortraject 
1. Sponsor neemt contact op met Richard Tielen (hierna Richard genoemd) om aan te geven welk team 
er gesponsord wordt en welke kledingattributen. 
2. Richard Tielen neemt vervolgens contact op met de contactpersoon van Voetbalshop.nl. In dit geval 
is dat Ron Stoop (hierna Ron genoemd). 
3. Richard/Ron zorgen ervoor dat de sponsor weet wat de mogelijkheden/bedragen zijn. Dit is 
verwerkt in een sponsorboekje. Hierin zit ook een invulsheet waarin de sponsor kan aangeven wat en 
hoe men wilt sponsoren. 
4. Richard Tielen ontvangt de invulsheet vervolgens van Ron zodat hij de bestelling kan plaatsen. 
5. Verdere contact over de bestelling verloopt via Ron. Uiteraard is Richard ook bereikbaar voor 
vragen. De sponsor krijgt onder andere een proefdruk nadat de vraag is gesteld om het sponsorlogo in 
EPS formaat toe te sturen. 
6. De sponsor geeft tot slot schriftelijke goedkeuring aan Ron voor de proefdruk. 
 
Afronding 
1. Sponsor haalt OF zelf de gesponsorde spullen op bij Voetbalshop.nl, OF ontvangt de spullen van 
Ron/Richard. Dit is geheel afhankelijk per situatie en gaat altijd in overleg. 
2. Mochten er zaken niet kloppen van de bestelling wordt er contact opgenomen met Ron. 
3. Als alles klopt ontvangt de sponsor van Voetbalshop.nl de factuur. Deze kan alleen voldaan worden 
via Voetbalshop.nl. Betaling aan vrijwilligers van V.V. “Steenbergen” is niet mogelijk! 
4. Richard verzorgt het kledingcontract die later op het sportpark getekend wordt. 
5. Tot slot wordt de sponsor op het sportpark uitgenodigd om het contract te ondertekenen, waarna er 
foto’s gemaakt worden van het gesponsorde team.  
 
Stap 3 & 4 is uiteraard geheel afhankelijk met betrekking tot de situatie omtrent de 
Coronamaatregelen! 
 
 
Richard Tielen      Ron Stoop 
richardtielen@live.nl    r.stoop@badge.nl 
 
 

 


