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Wat is de primaire taak van de sponsorcommissie (SC) 

Het werven en beheren van (BMW ///M gerelateerde) sponsoren, met als primaire doel om de 

financiële ruimte van de club te vergroten.  

 

Wat verwacht het bestuur van de commissie: 

De SC is opgezet, om een deel van de taken die tot eindverantwoording van het bestuur horen te 

delegeren. Het bestuur blijft altijd verantwoordelijk en ook eindbeslisser waar het de gedelegeerde 

taken van de SC betreft. De SC zal middels schriftelijke verslaglegging periodiek het bestuur op de 

hoogte houden van hun werkzaamheden. De SC heeft een belangrijke (pro)actieve rol in het opstellen 

en verder ontwikkelen van het sponsorbeleid van de club. Het is gewenst dat de SC zich als doel stelt 

de sponsoring professioneel te organiseren. Zij zal zich inzetten om huidige sponsoren te behouden en 

nieuwe sponsoren te verwerven. De commissie houdt de contracttermijnen van de huidige sponsoren 

in de gaten en voert besprekingen samen met de huidige sponsoren over contractverlenging en 

vernieuwing van de lopende contracten. Voor alle sponsorvormen wordt er naar gestreefd om zoveel 

mogelijk meerjaren overeenkomsten te sluiten waarin mogelijk ook een indexering wordt opgenomen. 

Dit geeft voor alle partijen duidelijkheid. 

Daarnaast neemt de persoonlijke aandacht voor een (potentiële) sponsor een belangrijke plaats in. 

Naast het werven van sponsoren is het verzorgen van een goede relatie met de sponsoren een taak 

van de SC waarin ook het bestuur van de club een rol speelt. Iedereen is welkom en elke vorm van 

sponsoring wordt enthousiast ontvangen. Suggesties van de kant van de sponsor zijn van harte 

welkom en de win-win situatie staat voorop! 

 

Naast de vaste mogelijkheden is het gewenst dat de SC altijd open staat voor nieuwe ideeën. In een 

vrijblijvend gesprek en in overleg met de potentiële sponsor zal de SC bekijken wat er mogelijk is. De 

leden van de SC zijn beschikbaar om vragen over sponsoring te beantwoorden. 

 

De SC heeft een belangrijke taak binnen de vereniging. De commissie moet zelfstandig hun activiteiten 

zoals boven zijn omschreven kunnen uitvoeren. Samengevat worden de volgende taken door de 

sponsorcommissie verricht: 

 

- Vaststellen van het sponsor jaarbudget 

- (In overleg met de Evenementencommissie) organiseren van sponsorgerelateerde activiteiten. 

- Leggen en onderhouden van langdurige relaties met (potentiële) sponsoren. 

- Het onderhandelen en afsluiten van nieuwe sponsorcontracten en tijdig verlengen van 

bestaande sponsorcontracten. 
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- Toezicht houden en zorg dragen voor afspraken die voortvloeien uit sponsorcontracten. 

- Het afleggen van verantwoording via de penningmeester aan het bestuur voor het gevoerde 

beleid. 

 

Aantal commissieleden 

De BMW M Club Nederland heeft geen minimum of maximum gesteld aan het aantal leden voor de SC 

maar acht een aantal van 2 tot 4 leden het meest praktisch en dus wenselijk. 

 

Benoeming en samenstelling 

De SC zal in principe jaarlijks door het bestuur worden benoemd. In verband met de continuïteit is het 

wenselijk dat tenminste één der leden van de ‘oude' commissie ook in de ‘nieuwe' commissie zitting 

heeft. Zo kan het ‘blijvende' lid het andere lid/ de andere leden wegwijs maken in de 

evenementenstructuur van de club. Wanneer iemand met veel kennis en ervaring bereid is, een aantal 

jaren achter elkaar plaats te nemen in de SC, hoeft hiertegen geen bezwaar te bestaan. 

 

Ontslag van commissieleden 

De SC wordt jaarlijks benoemd. Ontslag van de commissie of van een commissielid door het bestuur is 

op elk moment mogelijk, wanneer het bestuur daar op basis van eigen waarnemingen aanleiding toe 

ziet. Leden van de commissie worden van hun taak ontheven doordat het bestuur andere leden 

benoemt. 

 

Taakverdeling binnen de commissie 

Meestal is het aantal commissieleden zodanig klein, dat een echte taakverdeling niet noodzakelijk is. 

Hoogstens is het dan gewenst om af te spreken wie tijdens een bestuursvergadering, voor zover 

noodzakelijk, namens de commissie het woord zal voeren en wie de schriftelijke verslaglegging aan het 

bestuur zal verzorgen.  


