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MEER INFORMATIE?

Deze tool is gemaakt in navolging van het beleids-
plan 2017-2018 van de Vlaamse organisatie voor  
Internationale Volkssporten (VIV) ter ondersteu-
ning van de clubwerking van haar leden, nl. Bowling  
Vlaanderen, de Petanque Federatie Vlaanderen en de 
Vlaamse SnookerFederatie.

Indien de club vragen heeft omtrent de inhoud van 
deze folder of de toepassing ervan, dan kan zij altijd 
contact opnemen met haar federatie of met het VIV via  
 > info@viv-sport.be
 > secretariaat@pfv.be
 > secretary@bowling.be 
 > info@vsf-snooker.be

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

DONOREN VINDEN

U ziet het misschien niet onmiddellijk, maar de realiteit is dat 
jouw donoren rondom jou te vinden zijn. Begin je donorbasis 
op te bouwen vanuit de sympathisanten rondom jou (leden, 
bestuurders, ouders,…) en bouw zo stap voor stap verder. 
 
Een gift hangt vast aan een relatie. Bouw een relatie op, 
versterk de relatie, behoud de relatie. Wanneer de relatie 
sterk genoeg is, kan je na verloop van tijd aan de donor 
vragen of hij/zij mensen kent die jouw organisatie potentieel 
ook willen steunen. 

FONDSENWERVING
EN SPONSORING

TOOL 2
10 TIPS & TRICKS

•	VZW	=	Vereniging	Zonder	Winstoogmerk	
 › mag wel winst maken, maar is geen eerste doel.
•	Gebruik	de	juiste	(positieve!)	woorden	
 bij het zoeken van fondsen.
•	Denk	na	over	de	vragen:		
  › Wat maakt uw organisatie uniek?
	 	 › Wat maakt ons anders dan anderen?
•	Tracht	een	lange	relatie	op	te	bouwen	met	donoren.
•	Sponsor	moet	weten	of	zijn	inbreng	
 goed gespendeerd wordt.
•	Vraag	de	sponsor	hoe	en	op	welk	tijdstip	hij/zij	
 op de hoogte wil gehouden worden. 
•	De	return	bij	sponsoring	moet	niet	altijd	zichtbaar	zijn.
•	Wafels/wijn/snoep/…	verkopen,	levert	economisch	

gezien niet op.
•	Wanneer	men	mensen	aanspreekt	heeft	men	
 een houvast nodig, dat geeft een comfortabel gevoel.
•	DURF	TE	VRAGEN,	maar	selecteer	de	juiste	personen!
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INLEIDING

Bijkomende financiële middelen, is dat waar jouw club 
naar op zoek is? Hoe pak je dit dan het beste aan? 
De reden om aan sportsponsoring te doen verschilt sterk van 
bedrijf tot bedrijf. Leunt de case statement van jouw club aan 
bij de visie van de potentiële donor? Met deze tool proberen 
we je op weg te helpen. Meer informatie vind je terug op 
www.viv-sport.be. 
Aan	de	hand	van	deze	tool	kan	jouw	club	alvast	aan	de	slag	
met enkele tips & tricks.

 SUBSIDIES VS FONDSENWERVING

Subsidies = uniforme regels
	 •	Lijst	van	regels	en	voorwaarden	
	 •	Organisatie	moeten	voldoen
 ›	Organisaties	gaan	hetzelfde	doen

Fondsenwerving = unieke positionering
	 •	Unique	selling	proposition
	 •	Uniek	verhaal	hebben
 › Interesse wekken van bedrijven

 WAT IS FONDSENWERVING?

Fondsenwerving is dé manier waarop de non-profit sector 
zichzelf	financiert.	Om	fondsenwerving	echt	te	doen	werken	
is	er	slechts	één	basisprincipe:	FILANTROPIE	 (een vrijwillige 
daad door een mens voor het gemeenschappelijke belang).

Fondsenwerving draait rond het waarmaken van een maat-
schappelijke verandering. De donoren krijgen de kans om iets 
goed te doen binnen de maatschappij door jouw organisatie 
de steunen. 

SPONSORING VS FONDSENWERVING?

In de volksmond worden de termen gift en sponsoring nog 
al eens door elkaar gehaald. Maar het onderscheid ertussen  
is	belangrijk:

Goodwill sponsoring:	 de	 sponsor	 krijgt	 een	 economische	
waardeerbare return voor zijn steun, die niet in verhouding 
staat tot de steun die hij geeft. 

CASE STATEMENT

Een case statement is een dossier waarmee je naar iemand 
toestapt om steun te vragen. De publieke vertaling van interne 
beleidsdocumenten zoals visie, missie, waarden, jaarplan,… 

Een	case	statement	biedt	antwoord	op	vragen	zoals:
	 •	Wat	doen	we?	Hoe	doen	we	dat	concreet?
	 •	Waarom	doen	we	wat	we	doen,	zoals	we	het	doen?	
	 •	Welke	maatschappelijke	impact	bereiken	we?	
	 •	Wat	is	de	identiteit	van	deze	organisatie?	
	 			Hoe	positioneert	ze	zich?	Wat	is	haar	stijl?	
    Wat maakt haar uniek?
	 •	Welke	bijdrage	kan	een	donor	leveren,	
    die in het grote geheel toch een verschil maakt?
	 •	Hoe	u	als	donor	het	verschil	kan	maken?	

VOOR- EN NADELEN VAN TECHNIEKEN

Voordelen één-op-één-relaties
•	Relatief	lage	financiële	investering	en	weinig	"waste"
•	Laag	risico	irritatie
•	Inhoudelijke	communicatie	diepgaander
•	Crisisbestendige	relaties	en	relatief	snel	rendabel

Nadelen één-op-één-relaties
•	Relatief	hoge	tijdsinvestering
•	Moeilijk	te	delegeren	of	uit	te	besteden
•	Centrale	rol	topfuncties	organisatie
•	Afhankelijk	van	aanwezige	netwerken
•	Afhankelijk	van	beperktere	groep	grotere	donoren

Voordelen massacommunicatie
•	Relatief	lage	tijdsbesteding
•	Gemakkelijk	te	delegeren	of	uit	te	besteden
•	Onafhankelijk	van	aanwezige	netwerken
•	Risicospreiding	over	meerdere	kleinere	donoren

Nadelen massacommunicatie
•	Hoge	financiële	investering	en	veel	waste
•	Hoog	risico	irritatie
•	Inhoudelijke	communicatie	simplistisch
•	Crisisgevoelige	relaties	en	pas	op	lange	termijn	rendabel

Sponsoring Giften

Ruilovereenkomst:	sponsor	
geeft een bedrag in ruil 
voor een tegenprestatie

Return	is	economisch	
waardeerbaar

Belang van sponsor 
staat	centraal:	sponsort	
omwille van de waarde 
van de tegenprestatie

Kwestie van onderhandelen, 
tot een aanvaardbaar 
bedrag vs tegenprestatie

Rationele	aangelegenheid,	
vertrekt vanuit strategie 
van het bedrijf dat sponsort

Is voorwaardelijk, het is 
een contract waarbij 
contractbreuk leidt 
tot schadevergoeding

BTW	verschuldigd,	
economische return 
is een handelsactiviteit

Fiscaal wordt sponsoring 
behandeld als een bedrijfs-
uitgave, o.b.v. factuur of nota

Transactie	in	enkele	richting:	
geeft een bedrag zonder een 
tegenprestatie te verwachten

Schenker krijgt geen 
enkele economisch 
waarneembare return

Belang van de 
begunstigde organisatie 
staat centraal

Kwestie van overtuigingen, 
schenker overtuigen
van het nut van gift

Emotionele aangelegenheid, 
vertrekt vanuit de gevoelens, 
opvattingen, engagementen 
en passies van de schenker

Is onvoorwaardelijk, 
gift is niet terugvorderbaar

Geen	BTW,	geen	sprake	
van een handelsactiviteit

Fiscaal kan een gift leiden tot 
een belastingvrijstelling 
o.b.v. fiscaal attest


