SPONSORCONTRACT VRIENDEN RKSV NUENEN
De ondergetekenden:
1.
Stichting Vrienden RKSV Nuenen, statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 41093383,
kantoorhoudende aan de Icaruslaan 1, 5631 LH Eindhoven, hierna te noemen “Stichting”;
2.
Bedrijfsnaam :
Contactpersoon, bevoegd
Adres :
Postcode en Woonplaats
KVK nummer :
Tel.nummer:
Website; emailadres
Hierna te noemen: “Sponsor”
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1. Rechten en verplichtingen sponsorpakket
De sponsor verplicht zich jegens de Stichting gedurende een periode van 3 jaar na
ondertekening van het contract, ingaande op 1 september 2019, een financiële bijdrage te
leveren aan de Stichting, ter ondersteuning van de voetbalvereniging RKSV Nuenen. De
sponsor kiest hiervoor het volgende sponsorpakket:
Sponsorpakket jaarlijkse bijdrage € 800.-. excl. BTW
Na ontvangst van de sponsorbijdrage, verleent de Stichting hierbij het recht aan de sponsor
om de communicatiemogelijkheden van de Stichting aan te wenden ter bekendmaking van
sponsors naam, goederen en/of diensten. De (overige) verplichtingen van de Stichting
Vrienden RKSV per sponsorpakket zijn toegelicht in de bijlage bij dit contract, wat integraal
onderdeel van deze overeenkomst uitmaakt.
Artikel 2. Facturering en incasso
Facturering van de sponsorbijdrage vindt plaats via vóóruitbetaling vóór aanvang van het
voetbalseizoen, met een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.
Bij niet tijdige betaling zijn extra kosten om deze betaling te innen, voor rekening van de
sponsor.
Artikel 3 Allocatie sponsorgeld
De sponsor geeft te kennen dat het sponsorgeld, na aftrek van kosten voor sponsoractiviteiten,

reclamekosten en overige soortgelijke kosten, door het bestuur van de voetbalclub RKSV
Nuenen wordt beheerd en deze bepaald tevens de doelen.
De Stichting en de Vereniging hebben een convenant afgesloten waarin is geregeld dat de
Vereniging zich verplicht om de aangegeven verdeling van het sponsorgeld te respecteren en
na te komen. Tevens is in het convenant geregeld de wijze van het beschikbaar stellen van de
betreffende sponsorgelden.
Artikel 4. Naamsbekendheid
Over de wijze van presentatie van de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor, zal
deze steeds vooraf overleg met de Stichting plegen. De Stichting en/of de Vereniging heeft
het recht bepaalde presentaties gemotiveerd te weigeren, indien de presentatie in strijd is met
het de goede naam of de grondslag van de Stichting.
Artikel 5. Belangen Sponsor
De Stichting draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens haar waaraan de naam van
de sponsor is verbonden, voldoet aan de eisen van representativiteit. De Stichting zal zich
onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de
sponsor en de Stichting kan worden geschaad.
Artikel 6. Reclame
Het is de Stichting toegestaan om gedurende de looptijd van deze overeenkomst sponsoren/of reclame - overeenkomsten met derden, dus ook concurrenten, aan te gaan met
betrekking tot de in artikel 1 genoemde communicatiemogelijkheden, zonder de schriftelijke
toestemming van de sponsor .
Artikel 7. Rechten
1. Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk
aan derden over te dragen.
2. Het is de Stichting niet toegestaan haar rechten uit deze overeenkomst geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan derden. In geval van fusie van de Stichting gaan de rechten
en plichten uit deze overeenkomst van rechtswege over op de rechtsopvolger van de
Stichting, behoudens de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging als bedoeld in
navolgend artikel.
3. De Sponsor heeft het recht om jaarlijks na afloop van het boekjaar (voetbalseizoen), tot
maximaal 6 maanden na afloop van het boekjaar, inzage te krijgen in de besteding van de
sponsorbijdrage. De Stichting zal op een dergelijk verzoek inzage geven tijdens de
jaarvergadering van de vereniging.
Artikel 8. Einde overeenkomst
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van tenminste 3 jaar, ingaande op de
dag van ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst eindigt niet automatisch

door het verstrijken van de overeengekomen periode, maar eerst door opzegging door één
der partijen tegen het einde van de expiratiedatum. De opzegging dient bij aangetekende
brief te geschieden. De termijn van opzegging bedraagt tenminste 3 maanden voor
expiratiedatum van het contract. Behoudens tijdige opzegging, loopt de overeenkomst
telkens door voor de duur van een jaar, tegen dan geldende voorwaarden.
2. Tussentijdse beëindiging is mogelijk:
- door ieder der partijen in geval de wederpartij failleert, surséance van betaling
aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt;
- in geval van (één der) partijen in redelijkheid niet kan worden gevergd deze
overeenkomst te continueren, daar voortzetting van deze overeenkomst de belangen
van die partij c.q. van partijen ernstig zou schaden;
- in geval van een fusie van de Stichting met een andere entiteit;
- indien naar de beleving van de partijen onvoldoende uitvoering is en kan worden
gegeven aan de afspraken die in deze overeenkomst zijn vastgelegd.
Artikel 9. Tussentijdse beëindiging
1. Tussentijdse opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief, onder vermelding van
de redenen van de beëindiging. Ingeval van tussentijdse beëindiging- vindt geen restitutie
plaats van het op grond van deze overeenkomst betaalde of gepresteerde.
2. Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer
zijn toegestaan, om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, speciaal
met betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te
oefenen.
Artikel 10 Slotbepaling
Bij eventuele geschillen alsmede in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen
partijen in goed overleg en in de geest van deze overeenkomst tot een oplossing trachten te
komen. Indien na overleg geen overeenstemming is bereikt zullen de partijen een mediator
aanwijzen om tot een vergelijk te komen.
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud , 10 september 2019 te Eindhoven
Bevoegd namens de sponsor

S.v.p. retourneren aan:
Secretariaat Stichting Vrienden RKSV Nuenen
Icaruslaan 1
5631 LH Eindhoven
Waarna u een getekend exemplaar retour ontvangt.

Bevoegd namens de Stichting
W.I.M.M.( Buby ) Pototsky
Secretaris

Bijlage bij Sponsorcontract Stichting Vrienden RKSV Nuenen
Specificatie Sponsorpakket Stichting Vrienden RKSV Nuenen
Sponsorpakket A :
1. Het leveren en plaatsen van een reclamebord ( 300 x 59 cm ) op ons Sportpark Oude
Landen. Het bord wordt door een professioneel bedrijf vervaardigd
De kosten voor aanmaak en plaatsen van dit bord, zijn voor rekening van de Stichting.
2. Vrije toegang voor twee personen voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal van
voetbalvereniging R.K.S.V. Nuenen.
3. Het tot minimaal twee maal per jaar bijwonen van sponsor – evenement en/of borrel.
4. Toegang sponsorruimte op Sportpark De Oude Landen voor 2 personen bij iedere officiële
thuiswedstrijd vaandelteam Nuenen 1.
5. Vermelding van bedrijf op sponsorbord in Sponsorhome
6. Vermelding van bedrijf op sponsorbord in Kantine
7. Mogelijkheden commerciele acties aan de leden aan te bieden via de website en social
media.
8. Bedrijfspresentaties en/of promotiemogelijkheden, in gezamenlijk overleg te bepalen.
9. Doorlopende banner, samen met andere sponsoren, op de website van de club.
10. Shirtreclame op een van de elftallen, niet zijnde een selectieteam.

