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Sponsoring vandaag de dag !

Wie zoekt er geen sponsors ?

• Huidige partnerships zijn voornamelijk onder het begrip ‘sponsoring’.

• Financieel – Logistiek – Diensten 

• Presentatie  - Waardebepaling  - Welbepaalde return 

• Wie houdt zich hiermee bezig (afhankelijk structuur, werking, tijd, …)

• Inspanning t.o.v. resultaten ?
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Duurzame samenwerking

Begin bij uw eigen sportorganisatie:

• Waar sta ik voor als organisatie?

• Wat is mijn werking, structuur, doelen, missie, 

visie, 3-jarenplan, ….?

• Wat is mijn aanbod, programma, diensten, 

producten, activiteiten?

• Wie zijn mijn leden? Toekomstige leden?

• Welke tools zet ik in om dit alles te bereiken?

• Wat zijn mijn noden (korte-, middellange-, en 

lange termijn)?

• Welke middelen heb ik hiervoor nodig?

Selecteer uw doelgroepen / type bedrijven 

• Wie wil ik betrekken bij mijn organisatie?

• Ken ik eigenlijk hun noden?

• Hoe ga ik dit aanpakken?



Het SBN-DNA

Met de steun van



Met de steun van

Het SBN-DNA

? Welke raakvlakken heeft mijn organisatie met 
bedrijven en hoe groeien we samen ? 

Uw huiswerk:
• Uw positionering in kaart zetten!

• Waarvoor staan we?  

• Hoe gaan we dit realiseren?

• Projecten realiseren!

• Duidelijkheid? (voor uzelf en voor een ander)

• Communicatieplan? (online, offline, visibility, ….)

• Strategie van partnerships?

SBN-DNA over uw organisatie leggen:
• DNA gebaseerd op uw doelstellingen én gelijktijdig op de werking en doelstellingen van bedrijven

• DNA gebaseerd op het vermarkten van het sociaal maatschappelijk kapitaal van de sport !
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Het SBN-DNA

INNOVATIE

MARKETING & 
PROMO
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ANDERE
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WAT is het 

SBN-DNA?
“Acht raakvlakken / 

invalshoeken waardoor 

uw sport meer impact 

kan creëren binnen de 

doelstellingen van 

bedrijven“
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Sponsoring

Klassieke én nieuwe vormen van sponsoring gaan hand 
in hand
• Elke sport heeft nood aan sponsoring om zijn doelstellingen te realiseren.

• Voor SBN is sponsoring véél meer dan uitsluitend een logo t.o.v. financiële middelen.

• Als organisatie dient u uw boodschap te vertalen naar opportuniteiten waar bedrijven op 
kunnen inspelen.

• Bedrijven kunnen uw sportorganisatie sponsoren met financiële middelen, in natura, met 
expertise, met tijd en/of met ondersteuning vanwege hun personeel.
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Marketing & Promo

Behaal uw doel met de juiste marketing en promo-
match!
• Heel wat bedrijven zetten sport in als ‘marketing- en promotionele tool’ in functie van hun 

doelstellingen. 

• Bedrijven willen welbepaalde doelgroepen bereiken met hun producten en/of diensten.  
Uw leden, families, fans, … vallen hieronder.

• Uw sport biedt  heel wat opportuniteiten zoals communicatiedragers, online en offline 
visibiliteitsmogelijkheden, fysieke aanwezigheid op uw sportrealisaties, … enz.

• Deze opportuniteiten kan u vertalen naar doelstellingen en projecten waar bedrijven op 
kunnen inspelen. 
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Innovatie

Vernieuwen en innoveren in de sport
• Technologische ontwikkelingen helpen om de werking binnen de sport te optimaliseren 

(voeding, technologie, digitaal, werking, management, …).

• Maar ze kunnen ook sporten en bewegen voor de gewone burger makkelijker en 
plezieriger maken. Bijvoorbeeld door nieuwe en/of aangepaste materialen, speelvormen 
en aangepaste sportinfrastructuur.

• Of een digitale applicatie, die u helpt in uw sport en/of management, die uw leden 
informeren, organisatie vrijwilligers, …

• SBN zet in op innovatie ! 
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Wellbeing & Health

Zet uw sport in om gezondheid op de werkvloer te 
stimuleren!
• Elke onderneming dient vanuit ‘human resources’ initiatieven te nemen omtrent het welzijn 

en de gezondheid van zijn personeel. 

• Beweging en sport vallen hier zeker onder.

• Uw sport kan hierop inspelen en programma’s uitwerken en aanbieden die inspelen op 
deze doelstelling bij de bedrijven.
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Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen

MVO’en: Iedereen kan het!
• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van een 

organisatie voor haar invloed op de maatschappij en het milieu door transparant en 
ethisch gedrag.

• Profit: goederen en diensten voortbrengen met meerwaarde als maatstaf voor de 
maatschappelijke waardering ervan.

• People: de gevolgen voor mensen en maatschappij binnen en buiten de onderneming.

• Planet: de effecten op het natuurlijke leefmilieu.

• Het is dus ook een opdracht voor de sport om MVO te integreren binnen zijn werking.

• Als ‘matchmaker’ tussen sport en bedrijven kunnen we met u bekijken welke actie u hierin 
kan nemen en/of ondersteunen. Alsook kan u in de realisatie van uw MVO-project een 
oproep doen tot samenwerking met bedrijven om uw doelstellingen te realiseren.
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Hospitality & Incentives
& Netwerking

Creëer extra kansen door bedrijven exclusief uit te 
nodigen op uw event
• Bedrijven laten proeven en betrekken bij uw sport is een goede manier om de 

opportuniteiten van uw organisatie te laten zien en ervaren.

• Als sportdienst of sportfederatie organiseert u mogelijk ook wel wat sportevenementen 
waar bedrijven op uitgenodigd kunnen worden.  Deze kunnen sportief deelnemen met hun 
personeel en/of de bedrijven kunnen uw activiteiten bijwonen en hun relaties hierop 
uitnodigen (VIP-treatment).
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Sales & Traffic

Vind het perfecte aanbod van producten of diensten 
voor uw sportorganisatie
• Op het platform van SBN kan u ook kennismaken met diverse bedrijven en/of organisaties 

die hun diensten, producten en/of activiteiten aanbieden die kunnen bijdragen aan uw 
werking en bijhorende organisaties.

• Digitale tools, samenwerking omtrent wellbeing, contracting, …
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Andere

Ook andere samenwerkingsmogelijkheden krijgen een 
plaats
• Ook welbepaalde behoeftes binnen uw sportorganisatie waarbij u denkt dat bedrijven u 

kunnen helpen, maar die niet bij de overige zeven samenwerkingsvormen geplaatst
kunnen worden, kunnen onder de loep worden genomen door SBN.
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Matchmaker sport en bedrijven

• Matches realiseren tussen sport en bedrijven en tussen de bedrijven en de sport

• Communicatieplatform – www.sportsbusinessnetwork.be

• Expertise delen – content, webinars, …

• Uw projecten opladen, uw projecten in de kijker zetten bij de bedrijven

• SBN-Lab : services aanreiken die bijdragen tot het professionaliseren van uw werking in 

het bekomen en aangaan van ‘matches’ met bedrijven

http://www.sportsbusinessnetwork.be/
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Ondersteuning van uw sportfederatie 
of sportdienst

Hoe kunnen we uw sportfederatie of sportdienst ondersteunen ?

• Registreer u op www.sportsbusinessnetwork.be

• Maak uw interesse kenbaar via het ‘YES-formulier’

• Uw projecten opladen op het communicatieplatform (na registratie)

• Online-meetings plannen (federaties, sportdiensten) om de noden, raakvlakken, uw 
projecten en samenwerking te bespreken.

• Webinars en online netwerkevents plannen binnen uw eigen werking en/of gericht aan 
uw leden (sportclubs, sportorganisatoren, …) SBN-Lab

• SBN-Lab: individuele begeleiding; groepssessies; 
o Uw werking, organisatie, projecten in kaart zetten

o Welke DNA’s kan ik best toepassen binnen mijn werking ?

o Hoe bouw ik mijn projectdossier op ?

o Selectie van bedrijven 

o Communicatie en presentaties

• SBN … uw matchmaker sport en bedrijven

http://www.sportsbusinessnetwork.be/


Geef via ons online YES-formulier vrijblijvend aan waarin u interesse hebt!

www.sportsbusinessnetwork.be/yes
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https://sportsbusinessnetwork.be/yes/


BEDANKT VOOR UW AANDACHT
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