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Mogelijkheden Sponsoring Atletiek Maastricht en UROS 
 
De atletiekverenigingen Atletiek Maastricht (AM) & UROS werken nauw samen. Het is 
mogelijk om een contract af te sluiten met beide verenigingen tegelijk, u wordt  dan op beide 
websites vermeld. Natuurlijk is het ook mogelijk één van beiden te sponsoren, m.n. bij 
clubevenementen. 
 
Sponsoring wordt i.h.a. per jaar afgesproken en contractueel bekrachtigd. Bij specifieke 
evenementen behoort een sponsorcontract voor een maand mede tot de mogelijkheden. 
Andere vormen van sponsoring kunnen in overleg overeen worden gekomen.  
 
Sponsoring/adverteerders kunnen van diverse aard zijn, ook niet-sport gerelateerd. 
De Sponsorcommissie behoudt het recht adverteerders te weigeren waarbij de boodschap of 
advertentie in strijd is met goed gedrag of anderszins in strijd zijn met onze normen & 
waarden, of politiek of religieus ter discussie staan. 
AM & UROS zijn niet aansprakelijk voor evt. onvolkomenheden in de presentatie van 
sponsorteksten/advertenties. 
 
 
Specifieke evenementen 
Bij specifieke (club)evenementen kunnen sponsors er voor kiezen AM, UROS of het 
talententeam afzonderlijk financieel te ondersteunen. Sponsors kunnen daar invulling aan 
geven door bijv. een advertentie te plaatsen specifiek op de website van AM of UROS. 
Mogelijkheden zijn in overleg bespreekbaar.  
 
 
Mogelijkheden tot sponsoring:  
We werken met een “a la carte menu”: Het is mogelijk om via diverse items de sponsoring te 
verlengen, de lijst met mogelijkheden tot sponsoring is het gangbare en zal niet compleet zijn, 
suggesties blijven welkom.  
Bij het aangaan van een sponsorcontract voor meerdere items geldt een staffelkorting:  

- Bij 2 items = 10% korting op het totaalbedrag 
- Bij 3 of meer items = 25% korting op het totaalbedrag  

 
 

Contract duur sponsoring: 
- Per jaar 
- Per evenement en/of per maand 
- Drie jaar of langer: 10% korting op de jaarlijkse bijdrage 

Contract wordt opgesteld door een van de bestuursleden en afgehandeld door UROS belast 
met de PR en sponsorportefeuille. Een voorbeeld contract is beschikbaar.  
 
 



 2 

 
Plaatsing op de website: 
Bij het aangaan van een jaar-sponsorcontract wordt u met uw logo vermeld op de pagina 
sponsors, hoofdsponsors worden duidelijk vermeld. 
Bij het sponsoren van een evenement wordt u voor de (aanloop) duur van dat evenement op 
de specifieke pagina van het evenement geplaatst. 
 
 
Sponsoring d.m.v. logo’s of advertenties Per jaar Per maand/ 

evenement 
Website specifieke sponsorpagina 

a. AM 
b. UROS 
c. Beiden 

 
€ 175,- 
€ 150,- 
€ 225,- 

 
€ 50,- 
€ 40,- 
€ 75,- 

Website sub pagina per onderdeel: baanatletiek, 
wandelsport, of hardlopen 

a. AM 
b. UROS 
c. Beiden 
d. Evenement, zoals ENCI, A4D, additioneel aan 1ste item 

 
€ 125,- 
€ 100,- 
€   75,- 
€   50,- 

 
€ 35,- 
€ 30,- 
€ 50,- 
€ 25,- 

Geschreven tekst/artikel op beiden of 1 van de websites 
gedurende een bepaalde periode, mede afhankelijk van 
commercieel karakter en omvang 

€  50,- € 25,- 

Lichtkrant 
Op het sponsoronderdeel van de lichtkrant 

€ 175,- € 25,- 

Reclamebord langs de baan 
a. 1 bord, A1 locatie, dubbelzijdig * 
b. 1 bord, A2 locatie, enkelzijdig * 
c. 1 bord, A3 locatie, enkelzijdig * 

* = zie hieronder voor meer informatie 

 
€ 450,- 
€ 350,- 
€ 300,- 

 

Flyers: bij sponsoring van of maken van flyers: deze komen 
ook op de website gedurende een periode 

 Afzonderlijk af 
te spreken 

Logo op Shirts, kleding, etc. In overleg In overleg 
Spandoek, vlag/beachflag bij specifieke evenementen, bijv. 
bij start/finish. Prijs afhankelijk per evenement en 
bezoekersaantallen 

 € 25,- tot  
€ 150,- 
In overleg 

Vermelding in de nieuwsbrief op 1 pagina: 
a. AM (Lopende zaken, ong. 3x / jaar) 
b. Clubblad UROS (Steddie, 4x/ jaar) 
c. Beiden 

 
€ 100,- 
€ 100,- 
€ 150,- 

 

Andere items?   
   

 
 
 
 



 3 

 
*) = Reclameborden: 

- Afmetingen variëren van 300 x 75cm tot 265 x 65 cm, vooraf opmeten 
Locaties: 
- A1: Kop van de baan aan de zijde van de kleedkamers & sportcafé 
- A2: Zijkanten van de baan, aan de zijde van de voetbalvelden kan evt. worden 

gekozen voor dubbelzijdige bedrukking 
- A3: Achterzijde van de baan 
Productie:  

- Gotshirts – Maastricht; kosten zijn ongeveer € 210,-  voor rekening van de 
sponsor 

Bevestiging: 
- Dolf der Kinderen 

 
 
 


