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Voorwoord 

 

Voor u ligt het sponsorplan van DFS Arnhem, de leidraad voor de sponsorinitiatieven 

voor de komende jaren. Sponsoring is voor DFS Arnhem van groot belang. De 

financiële en niet financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring zijn 

essentieel voor de vereniging om onze doelen en dromen te realiseren. Deze 

middelen kunnen we investeren in verdere professionalisering van onze vereniging 

en kunnen hiermee nog meer bieden voor onze leden en voor regio Arnhem.  

 

Een levendig DFS Arnhem trekt nog meer leden en publiek, met als resultaat meer 

sportende jeugd, ouders, extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de 

sponsoren. Zo werken de sponsorinkomsten als een kloppend hart binnen DFS 

Arnhem.  

 

Dit sponsorbeleid is geschreven om alle sponsormogelijkheden binnen de club beter 

zichtbaar en overzichtelijk te houden, zodat voor alle partners duidelijk wordt wat we 

van elkaar kunnen verwachten.  

 

Door zichtbaarheid en duidelijkheid aangaande sponsoring te bieden hoopt het 

bestuur de sponsoring binnen de club naar een hoger niveau te tillen, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. Dit sponsorplan bevat onder andere korte omschrijvingen 

van alle verschillende vormen van sponsoring en de bijbehorende voorwaarden. In 

alle sponsorovereenkomsten bij DFS Arnhem zal naar dit beleid worden verwezen, 

maar vanzelfsprekend is sponsoring op maat in goed overleg altijd mogelijk.  

 

DFS Arnhem heeft als uitgangspunt dat sponsoring voor beide partijen meerwaarde 

moet hebben. Voor de club is ondersteuning van sponsoren van levensbelang. Voor 

de sponsor biedt het sponsoren van DFS Arnhem een platform om activiteiten te 

ontplooien en zijn bedrijf te promoten binnen de vereniging en haar (regionale en 

nationale) netwerk. Het heeft een positief effect op de uitstraling en de 

naamsbekendheid van een sponsor en het vergroot de maatschappelijke 

betrokkenheid. DFS Arnhem zal alles in het werk stellen om deze dubbele werking, 

de eer en de goede naam van de sponsoren hoog te houden. Alles om er voor te 

zorgen dat DFS Arnhem het waard is en blijft om als sponsor te steunen.  

 

We hopen dat dit beleid voldoende duidelijkheid biedt, maar vooral uitnodigend is om 

in gesprek te gaan met DFS Arnhem, en te kijken hoe we elkaar kunnen steunen.  

 

De sponsorcommissie van DFS Arnhem  

sponsoring@dfsarnhem.nl  
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Wij zijn DFS Arnhem 

 

DFS Arnhem is een sterke Arnhemse handbalvereniging waar plezier, saamhorigheid 

en prestatie hand in hand gaan. In 2017 is deze club ontstaan vanuit een fusie 

tussen (voorheen ‘aartsrivalen’) AHV Swift en AAC 1899, met als oogmerk om het 

handbal in Arnhem Zuid op de kaart te houden en een gezonde club te behouden, 

waar voor iedereen plek is. DFS staat voor Door Fusie Sterker, wat symbool staat 

voor samenwerking en het samen willen streven naar het hoogst haalbare. 

 

Onze heren spelen al jaren stabiel op het hoogste landelijke niveau, de eredivisie. 

Ook de dames senioren timmeren aardig aan de weg in de landelijke hoofdklasse. 

Bekende internationals als Estavana Polman en Dione Housheer, maar ook Robin 

Schoenaker en Rutger ten Velde zijn hun professionele carrière zelfs bij ons 

begonnen en spelen momenteel als professionals in het buitenland. 

 

Daarnaast bieden wij handbal op breedtesportniveau en in 2021 is ook het “Walking 

Handbal” voor ouderen opgestart. Op deze manier dragen wij actief bij aan onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en een gezonder leven. Wij hebben als doel 

dat elke handbalspeler op zijn of haar eigen niveau kan trainen en spelen, en zich 

zowel individueel als in teamverband kan ontwikkelen. Daarnaast vinden wij het 

belangrijk dat de spelers plezier hebben in hun sport en dit in een veilige omgeving 

kunnen doen, zodat wij ook bijdragen aan de sociale ontwikkeling van onze leden. 

Wij zijn trots op onze club en onze stad, en dragen dan ook de Airborne kleuren als 

tenue. Kortom, ons motto is: Wij zijn DFS Arnhem! 

 

DFS Arnhem hecht veel waarde aan een verenigingsgevoel, waarbij ieder lid zich 

thuis en welkom voelt, maar daarnaast op een sportieve manier bezig is met zijn/haar 

gezondheid. Met name voor de jeugd staat spelplezier bij ons voorop en vinden we 

het belangrijk dat we bijdragen aan een gezonder leefklimaat. Wij zijn er van 

overtuigd dat wanneer kinderen op jonge leeftijd al in aanraking komen met sport in 

combinatie met een prettige vereniging, zij hun leven lang daar plezier van houden. 

Er worden hier vriendschappen voor het leven gesloten! 

 

DFS Arnhem is gehuisvest in de wijk Rijkerswoerd in Arnhem, maar de leden komen 

vanuit alle wijken van Arnhem (Zuid) en omgeving. Als club investeren wij veel tijd en 

energie in het werven van nieuwe jeugdige leden. Zo wordt er jaarlijks een 

schoolhandbaltoernooi opgezet, maar ook een Handbal Happening waarbij alle leden 

hun vriendjes en vriendinnetjes mogen meenemen naar de sporthal. Daarnaast 

organiseren wij handbalclinics op basisscholen om sport en bewegen meer op de 

kaart te zetten. Wij zijn ons in dat opzicht enorm bewust van onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, zowel naar de jeugd, als naar ouderen toe. 
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DFS Arnhem in cijfers 

 

DFS Arnhem – enige handbalclub in Gelderland op eredivisie 

Ruim 500 verenigingsleden 

Meer dan 300 handballende leden 

Meer dan 50 actieve vrijwilligers 

12 jeugdteams 

4 seniorenteams 

150 – 250 bezoekers per weekend (leden, toeschouwers, ouders, sponsoren, etc.) 

Ruim 100.000 bezoekers op de website www.dfsarnhem.nl  

Bijna 1000 leden op onze actieve social media accounts 

15 sponsoren, diverse vormen van ondersteuning 

25 Vrienden van DFS Arnhem  
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Sponsorcommissie 

 

De inkomsten die sponsoring voor DFS Arnhem genereert, dienen als aanvulling op 

het totaal aan inkomsten van de club. Deze extra inkomsten zijn noodzakelijk voor 

een duurzaam bestaan van de vereniging. Daarnaast kan het kwaliteitsniveau voor 

de leden worden verbeterd. De sponsorcommissie draagt zorg voor een sponsorplan 

en de uitvoering hiervan. Deze commissie valt onder verantwoordelijkheid van de 

voorzitter en bestaat uit een aantal ondernemende leden, die actief bezig is met 

naleving van het sponsorbeleid. Tijdens de jaarlijkse ALV wordt een jaaroverzicht 

gepresenteerd met verantwoording van de gesponsorde inkomsten. De 

sponsorcommissie is bereikbaar via sponsoring@dfsarnhem.nl. 

 

Doel 

Het garanderen van een financieel gezonde, duurzame vereniging met clubgevoel. 

De sponsorcommissie streeft naar jaarlijkse sponsorinkomsten van € 25.000,- 

teneinde dit doel te kunnen bereiken. 

 

Visie 

Wij streven naar de volgende uitgangspunten: 

- Wij zijn DFS Arnhem en stralen daarmee als vereniging eenheid uit. 

- We gaan met respect en zorg om met de goede naam van de sponsor en de 

vereniging. 

- Sponsoring vanuit betrokkenheid en gunning. 

- We werken samen vanuit wederzijds vertrouwen en toegevoegde waarde. 

- Heldere afspraken over beiderzijdse verwachtingen. 

- Wij zijn trots op onze sponsoren en dragen dit ook uit! 
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Sponsormogelijkheden 

In dit onderstaande onepager zijn de sponsormogelijkheden van DFS Arnhem 

uitgewerkt, maar deze zijn niet uitputtend. Sponsoring op maat is altijd mogelijk. 

 
 

Overzicht van vaste sponsormogelijkheden DFS 

 

 

 

 

 

 

 

Vrienden van DFS Arnhem (vrienden@dfsarnhem.nl)  

Uw bijdrage: jaarlijks minstens €50 

Tegenprestatie DFS Arnhem: 

- Gemeenschappelijke banner bij wedstrijden seniorenteams 

- Borrel om te netwerken bij sponsoravond van DFS Arnhem 

- Vermelding op website www.dfsarnhem.nl  

- Eenmalige vermelding op social media 

 
 

Jaarlijkse bijdrage 

Uw bijdrage: eigen invulling, eenmalig van €100 tot €1000 

Tegenprestatie DFS Arnhem, afhankelijk van hoogte van bijdrage: 

- Vermelding van bedrijf in wedstrijdboekje van seniorenteams 

- Minstens eenmalig een uitgebreide vermelding van uw bedrijf 

op onze social media 

- Vermelding op de website www.dfsarnhem.nl 

- Seizoenskaart selectieteams, inclusief netwerkborrel bij 

sponsoravond van DFS Arnhem 

 
 

Verenigingssponsor 

Uw bijdrage: ≥ €1.000 (in overleg is zelfs naamsponsoring mogelijk) 

Tegenprestatie DFS Arnhem: zie Vrienden van DFS Arnhem, PLUS: 

- Uw logo op wedstrijdkleding van de gehele club 

- Reclamebord / banner van uw bedrijf in sporthal Rijkerswoerd 

- Uitgebreide vermelding www.dfsarnhem.nl 

- Uw reclameacties op onze social media 

- Leden van de selectieteams verzorgen in overleg promoties / 

organiseren acties voor uw bedrijf 

- Seizoenskaart selectieteams, inclusief netwerkborrel bij 

sponsoravond van DFS Arnhem 

 

 

Maatwerk gewenst? 

Het kan natuurlijk zo zijn dat u als potentiële sponsor van DFS Arnhem een ander 

idee of andere wens heeft. Graag bespreken wij uw wensen of mogelijkheden en 

50 

1x 
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verkennen we samen hoe we deze het best kunnen realiseren. Laat het ons weten 

via sponsoring@dfsarnhem.nl en we nemen direct contact met u op.  

  

mailto:info@dfsarnhem.nl
about:blank


    

 

 

DFS Arnhem – Sponsorplan dd. 1 maart 2022 
 
 

Contactgegevens: 
Email: sponsoring@dfsarnhem.nl 

 

    

 
 

    

 Sponsorplan DFS Arnhem   Pagina 9 van 12  

    

 

 

Kledingbeleid 

 

DFS Arnhem vindt het belangrijk dat we als één vereniging worden gezien en ook 

eenheid uitstralen naar buiten toe. Alle teams en alle leden zijn voor de club 

gelijkwaardig, ongeacht de leeftijd of het niveau waarop ze spelen. DFS Arnhem 

heeft voor de gehele club dan ook één ontwerp voor de kleding, waarop alle 

verenigingssponsoren gedrukt staan. Op deze manier hopen we bovendien op een 

langere doorlooptijd van tenues. Als vereniging hebben we een kledingcontract 

afgesloten met Kempa, wat inhoudt dat alle teams in Kempa-kleding aangekleed 

worden en andere merken uitgesloten zijn. 

 

Als sponsorcommissie richten wij ons voornamelijk op sponsoring voor de vereniging 

in zijn geheel. Uiteraard is specifieke sponsoring van een team ook bespreekbaar, 

wanneer een potentiële sponsor bijvoorbeeld nauwe banden heeft. Deze vorm van 

sponsoring zou dan vooral kunnen bestaan uit het realiseren van warmloopkleding, 

trainingsshirts, trainingspakken, activiteiten en / of handbalspecifieke attributen. 

Wedstrijdkleding is binnen DFS Arnhem volledig gelijk getrokken, en alleen 

voorbehouden aan verenigingssponsoren.  
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Proces van sponsorbeleid 

 

1. Alle sponsoraanvragen worden neergelegd bij de sponsorcommissie van DFS 

Arnhem. De sponsor wordt binnen één week benaderd door een van de leden 

van de sponsorcommissie. Samen bespreken we de sponsoropties aan de hand 

van de eerdergenoemde sponsorpakketten en/of maatwerkopties. Krijgen andere 

leden buiten de sponsorcommissie een aanvraag tot sponsoring binnen (formeel 

of informeel) dan wordt daar geen uitspraak over gedaan of toezegging gegeven. 

Potentiële sponsoren worden doorgeleid naar de sponsorcommissie. Deze 

neemt zelf of laat contact opnemen met de mogelijke sponsor.  

2. Alle afspraken betreffende sponsoring worden vastgelegd in een 

sponsorovereenkomst. De looptijd van de overeenkomst is afhankelijk van het 

sponsorpakket en/of het gekozen maatwerk.  

3. De sponsorcommissie stelt aan de hand van de informatie, die aangeleverd 

wordt door de contactpersoon, de sponsorovereenkomst in tweevoud op en legt 

deze voor aan de voorzitter van DFS Arnhem, ter ondertekening.  

4. De contactpersoon informeert de sponsor en laat de overeenkomst in tweevoud 

ondertekenen. Eén exemplaar wordt geretourneerd aan de sponsorcommissie. 

Het andere exemplaar is voor de sponsor. De sponsorcommissie regelt de 

facturatie via de penningmeester en organiseert de reclame-uitingen.  

5. De sponsorcommissie beheert de overeenkomsten en ziet toe op de uitvoering 

van de reclame-uitingen en bewaakt de tegenprestaties. DFS Arnhem zal zo snel 

mogelijk na ondertekening en verkrijging van daartoe benodigde logo’s, 

zorgdragen voor uitvoering van de overeenkomst.  

6. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact 

met de sponsoren. Tevens evalueert de sponsorcommissie de 

sponsorovereenkomsten en acties, zodat zaken nog meer op elkaar worden 

afgestemd en waar nodig worden aangepast.  
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Sponsoring en fiscus 

 

Graag willen wij u tot slot wijzen op de fiscale voordelen van het sponsoren van onze 

mooie club.  

 

Aftrekbaarheid BTW  

Met ingang van 1 januari 2013 wordt er door de Belastingdienst een onderscheid 

gemaakt tussen de kantine opbrengsten en fondswervende activiteiten die een 

sportvereniging heeft. Sponsoring wordt gezien als een fondswervende activiteit. 

Zolang het bedrag dat met fondswervende activiteiten wordt verkregen beneden de  

€ 50.000,- blijft, is DFS Arnhem als handbalvereniging verplicht niet-BTW-plichtig.  

Dit betekent voor u als sponsor, dat er op onze facturen geen btw vermeld staat en u 

deze ook niet kunt aftrekken. Dit hebben wij ook als zodanig in onze sponsor 

pakketten verwerkt, zodat u hier geen nadeel van ondervindt. 

 

Aftrekbaarheid kosten sponsoring / giften 

Ongeacht de rechtsvorm van uw bedrijf; natuurlijk persoon (inkomstenbelasting) of 

rechtspersoon (vennootschapsbelasting) kunt u de voor de sponsoring betaalde 

bedragen gewoon als kosten boeken. Deze zorgen dus voor een lager resultaat, 

waardoor u minder belasting hoeft te betalen.  

 

Daarnaast zijn giften aan een vereniging aftrekbaar onder de volgende voorwaarden: 

- Jaarlijkse gift met hetzelfde bedrag; 

- Voor de duur van minstens vijf jaar; 

- Vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst; 

- Deze gift kent geen minimum of maximum hoogte. 

Als Vriend van DFS Arnhem is een dergelijke regeling dus erg aantrekkelijk. De 

sponsorcommissie kan voorzien in de benodigde documentatie hiervoor. 
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Woord van dank 

 

Geachte ondernemer, beste sponsor,  

 

Allereerst willen wij u heel hartelijk danken voor de interesse in of uw steun aan onze 

handbalvereniging DFS Arnhem. Wij hopen van ganser harte dat dit sponsorplan u 

aanspreekt. Uw steun is meer dan ooit van groot belang.  

 

Dit sponsorplan voorziet in vele mogelijkheden; er is voor ieder wat wils en daarmee 

kunt u op vele manieren onze club steunen. In het geval u meer informatie wilt of 

specifieke vragen heeft, neem dan direct contact op via sponsoring@dfsarnhem.nl.  

Graag overleggen we met u, hoe we uw sponsorwensen kunnen realiseren. 

 

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten in de sporthal. Hopelijk tot snel.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Sponsorcommissie DFS Arnhem 

Frank Abbenhuis & Eva de Munnik 
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