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 SCHIETVERENIGING  L.S.V.N. te NIJVERDAL 
 
  Opgericht 1 mei 1969 – Koninklijk goedgekeurd 23 januari 1976

 Schietbanen: 2
e
 Kampsweg 1  7442 BV    Nijverdal 

                                                                Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente 

                                                                onder nr. 40073321 

                                                         

 SPONSORCONTRACT 

 
Zoals duidelijk mag zijn, dient elk sponsorcontract er voor om een afspraak tussen twee partijen vast te leggen. 
 
Onderstaande partijen zullen moeten voldoen aan de afspraken die aangekruist zijn op dit formulier, hiermee 
wordt bedoeld de gelden en de diensten die geleverd moeten worden. 
 
Alle contracten met bedrijven en particulieren hebben een looptijd van 2 jaar en de verschuldigde bedragen 
gelden voor de hele looptijd van het contract. Voor bedrijven geldt dat het contract stilzwijgend wordt verlengd 
voor dezelfde looptijd als waarvoor getekend is. Wil men het contract opzeggen dan dient dit uiterlijk 2 maand 
voor het verstrijken van de looptijd via onderstaand correspondentieadres van LSVN of via 
bestuur.lsvn@outlook.com. Voor particulieren is na de eerste 2 jaar het contract per volle maand opzegbaar, via 
het correspondentieadres van LSVN of via bestuur.lsvn@outlook.com, en zal het  verschuldigde bedrag 
gecrediteerd worden. De genoemde bedragen zijn inclusief b.t.w.. De factuur zal z.s.m. na ingang van het 
contract verstuurd worden. 
 
Keuzes die gemaakt kunnen worden zijn: 
 
 Contract A: sponsorbord (126x29,5); vermelding als hoofdsponsor  op onze website en in elke 

communicatie met verenigingen; een “link” op de website van LSVN naar de website van de sponsor; 1 
dagdeel* per jaar mag de sponsor gebruik maken van het clubgebouw en de schietbanen, met dien 
verstande dat op dat dagdeel zullen meerdere vrijwilligers van LSVN als begeleiding/toezicht aanwezig 
moeten  zijn, dat de kantine beheerd wordt door de LSVN en dat de consumptieprijzen gehanteerd worden 
zoals deze vermeld staan op het bord in de kantine van de LSVN. Met een maximum van 80 personen. 
Voor een prijs van…………………….……………………………………………………………………..395,= euro 

 
 Contract B, sponsorbord (126x29,5); vermelding als subsponsor  op onze website en in elke communicatie 

met verenigingen; een “link” op de website van LSVN naar de website van de sponsor. 
Voor een prijs van …………………………………………………………………………………………..275,= euro 

 
 Contract C, sponsorbord (126x29,5); een “link” op de website van LSVN naar de website van de sponsor. 

Voor een prijs van……………………………………………………………………………………………195,= euro 
 
   Contract D, het “adopteren” van een schietbaan (in totaal zijn er 10 banen). Op elke baan zal een  plaatje 

komen met gravure “deze schietbaan is geadopteerd door….”. 
 Voor een prijs van……………………………………………………………………………….  ………….30,= euro 
 

    Contract E, het “sponsoren” van 50.000 schietkaarten d.m.v. vermelding van uw naam/bedrijfslogo op    

50.000 schietkaarten. Niet alleen LSVN schutters schieten met deze kaarten maar ook de jaarlijkse BTLS 
wedstrijd met ongeveer 250 schutters uit de regio Salland en Twente. 

 Voor een prijs van………………………………………………………………………………. ……….. 500,= euro 
NB, andere aantallen of wensen voor bijvoorbeeld bedrukking  van naam/bedrijfslogo op de achterkant van de kaart zijn   
bespreekbaar. 

 
Aldus overeengekomen te ………..…………………..  de datum   …….-..…..-….…... 
 

Naam sponsor:   Namens LSVN: 

Namens de sponsor:   Functie in het bestuur:   

Handtekening   Handtekening: 

 
 
 

 
 
NB, op de achterkant van dit formulier dient het volledige factuur adres en correspondentieadres vermeld te worden. 
 
                     * dagdeel is : van 8-12, 13-17 of 19-23 uur en alleen op zaterdag 
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Gegevens Sponsor: 

 

Locatie adres: 

Naam:………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en Plaats:………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon:…………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres:………………………………………………………………………………………………. 

Factuur adres: 

Gelijk aan bovenstaand adres?   Ja    Nee, dan onderstaande invullen 

Naam:.……………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en Plaats:………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon:…………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres:………………………………………………………………………………………………. 

Eventueel facturatiekenmerk:…………………………………………………………………………… 

Eventueel aanvullende opmerkingen:…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 


