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1. De vereniging en haar historie
§ 1. De vereniging
OACN, een zaalvoetbalvereniging met een mooie historie. In 1970 startte de vereniging met
zaalvoetballen in Schiedam. Net als vele andere verenigingen had ook OACN een vrij standaard
tenue, een witte broek met een zwart-wit in de lengte gestreept shirt. De zaalvereniging had,
zoals de meeste zaalvoetbalverenigingen geen vaste locatie, iets wat in het veldvoetbal wel al
gebruikelijk was. In de loop der jaren is OACN in diverse steden neergestreken om uiteindelijk in
de jaren ’90 de Den Oert in Spijkenisse als vaste basis te kiezen.
Begin 2004 is de vereniging door een driekoppig bestuur overgenomen en is het roer resoluut
omgegooid. Door de resolute koerswijziging groeide het aantal teams zeer snel. Steeds meer
mensen wisten de weg te vinden naar wedstrijden van de diverse teams van OACN, met als
gevolg dat het aantal leden in 2005 steeg van 45 naar maar liefst 200 leden.
Het eerste team van OACN heeft altijd op hoog niveau meegedraaid. In seizoen 2005-2006
behaalde de heren het kampioenschap in de eerste klasse, met als gevolg promotie naar de
hoofdklasse. Het seizoen daarop promoveerde het eerste team direct naar de eerste divisie
landelijk om vervolgens weer een seizoen later te promoveren naar het hoogste niveau, de
eredivisie. In het seizoen 2008-2009 degradeerde het eerste team helaas gedwongen naar de
eerste divisie landelijk door het niet behalen van de KNVB-licentie.
Uiteindelijk koos het bestuur ervoor om met het beschikbare spelersmateriaal in de hoofdklasse
uit te komen. Na twee seizoenen Promoveert OACN weer naar de eerste divisie landelijk.
Ook de dames van OACN hebben op het hoogste niveau meegedraaid. In seizoen 2007-2008
werden de dames kampioen in de hoofdklasse. Na een strijd met de andere districten mochten
de dames van OACN zichzelf kampioen van Nederland noemen. Als kers op de taart wonnen de
dames in hetzelfde jaar ook de district beker. In het seizoen 2008-2009 werden de dames
wederom kampioen in de hoofdklasse, wonnen zij de reguliere en de Landelijke supercup. In
seizoen 2009-2010 waren de dames runner-up in de strijd op de supercup en de landelijke
supercup, maar wonnen zij de district beker.
Inmiddels telt de vereniging 180 leden verdeeld over 17 heren- en 2 damesteams. Verder is de
vereniging momenteel druk bezig met het opzetten van een jeugdafdeling. In samenwerking met
de gemeente Spijkenisse, de KNVB en de scholen in Spijkenisse wil OACN ook de jeugd een
mogelijkheid bieden kennis te maken met de zaalvoetbalsport.

§ 2. De toekomst
a. Promotie eerste team
Jaren lang heeft het eerste team van OACN op het hoogste niveau meegedraaid. Na een kleine
terugval is het eerste team weer onderweg naar de top. Doelstelling is het eerste team binnen vijf
jaar te weer op het hoogste niveau te laten meespelen. In seizoen 2011-2012 is de eerste stap
gezet, het eerste team is namelijk gepromoveerd van de hoofdklasse naar de eerste divisie
landelijk. De club is druk op zoek naar een trainer voor het eerste team die de club naar het
hoogste niveau kan brengen. Daarnaast is de vereniging constant op zoek naar nieuw talent voor
het eerste team.
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b. Verhoging niveau team
Het tweede team speelt in het seizoen 2012-2013 op een redelijk niveau, namelijk de eerste
klasse. De doorstroom naar het eerste team is echter moeilijk daar het niveauverschil tussen de
twee teams net te groot is. Komende jaren wordt dan ook hard gewerkt aan het verhogen van het
niveau van het tweede herenteam.
c. Nieuw eerste damesteam
Niet alleen het eerste team van de heren, ook het eerste damesteam heeft jaren op het hoogste
niveau meegedraaid. Hoogtepunt was de prijzenregen in seizoen 2007-2008. Momenteel kent
OACN twee recreatieve damesteam. Doelstelling is om in seizoen 2013-2014 weer een
selectieteam op het hoogste niveau te hebben spelen.
d. Jeugdafdeling
OACN is een ambitieuze zaalvoetbalvereniging, die met een maximale eigen inbreng op een
goed niveau wil presteren. Om de ambities van de vereniging ook in de toekomst te kunnen
waarmaken, zal OACN meer aandacht gaan besteden aan de jeugd in Spijkenisse en omstreken.
De jeugd heeft immers de toekomst.
Voor aanvang van seizoen 2006-2007 kende OACN drie C-teams en twee B-teams. Het B-team
heeft twee seizoenen achter elkaar het kampioenschap in de hoofdklasse weten te behalen. Het
C-team heeft één keer het kampioenschap in de hoofdklasse weten te behalen. Het streven is dat
OACN haar maatschappelijke taak nieuw leven in blaast en dat er weer jeugd voor OACN gaat
spelen.
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2. Sponsoring
§ 1. Waarom OACN?
OACN heeft gezien de ontwikkelingen een goede naam en een grote achterban opgebouwd. Wij
denken dat u precies in de roos schiet door onze vereniging te sponsoren. Wij zijn een stabiele
vereniging die alles in het werk zal stellen om met uw belangen zo goed mogelijk om te gaan. Bij
ons staan sportiviteit, openheid, respect, gezelligheid en prestatie hoog in het vaandel.
Relatiemarketing is één van de belangrijkste pijlers van ons sponsorbeleid, waarbij wij de
vuistregel hanteren dat bedrijf en vereniging elkaar moeten aanvullen bij het opbouwen van een
positief imago. Het feit dat OACN prestaties levert bij jong en oud en positief "in the picture” staat,
is daarom een versterking voor het imago van u als sponsor.
Daarnaast wil OACN meer mogelijkheden voor sponsors creëren om via OACN in contact te
komen met nieuwe zakenrelaties. Zo wil OACN ieder jaar een gezamenlijke sponsoractiviteit
gaan organiseren, waarbij sponsors niet alleen een blijk van waardering krijgen voor hun
inspanningen voor de vereniging, maar waar zij ook op een informele manier kennis met elkaar
kunnen maken en zaken met elkaar kunnen doen.
OACN is een ambitieuze zaalvereniging, die met een maximale eigen inbreng op een goed
niveau van het amateurvoetbal wil presteren en daarnaast veel aandacht aan haar jeugd wil
schenken. Om deze ambities waar te kunnen maken zijn er bedrijven nodig die financiële
middelen voor de vereniging inzetten. Bedrijf en vereniging kunnen immers veel voor elkaar
betekenen en kunnen de samenhang tussen ambitie en uitstraling voor elkaar versterken. Omdat
noch de ambities van OACN, noch de doelstellingen van de sponsors met een eenmalige
activiteit te realiseren zijn, stelt OACN de sponsors voor een samenwerking van enkele jaren aan
te gaan. De sponsors krijgen in ruil daarvoor een prominente plaats binnen de vereniging om zo
hun imago en naamsbekendheid op structurele wijze samen met OACN uit te bouwen.
Kortom: OACN vormt door haar bereik en contacten met bedrijven de poort naar zowel de
consumenten- als de zakelijke markt.
OACN concentreert zich voornamelijk op bedrijven die zich bevinden binnen de eigen regio en
lokale omgeving van Spijkenisse, Rotterdam en Zuid-Holland. Dat kunnen landelijke organisaties
zijn op het gebied van consumenten en afnemers van diensten binnen de eigen regio. De
grootste potentie is evenwel te vinden in plaatselijke ondernemers, die vaak omwille van de
uitbreiding van hun naamsbekendheid kiezen voor sponsoring. Sponsoring betekent naast
naamsbekendheid ook een positieve uitstraling naar de inwoners in de regio. Publiciteit in de pers
betekent voor organisaties een vergroting c.q. handhaving van de naamsbekendheid.

§ 2. Soorten sponsoring
a. Hoofdsponsor
De hoofdsponsor is bereid voor de termijn van minimaal 1 jaar het 1ste team van OACN te
sponsoren voor een daarvoor nader overeen te komen bedrag.
b. Subsponsors
De subsponsor is bereid voor de termijn van minimaal 1 jaar de gehele vereniging te sponsoren,
voor een daarvoor nader overeen te komen bedrag. De subsponsoring kan bestaan uit diverse
mogelijkheden, waaronder constructies van de hierna te wensen soorten sponsoring. Uiteraard
kan met al uw wensen rekening worden gehouden.
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c. Jeugdsponsors
De jeugdsponsor is bereid voor de termijn van minimaal 1 jaar de gehele jeugdafdeling te
sponsoren, voor een daarvoor nader overeen te komen bedrag. Dit bedrag wordt binnen de
vereniging gereserveerd en alleen gebruikt voor jeugdzaken c.q. opleiding- en begeleiding van
jeugd. Daarnaast kan jeugdsponsoring bestaan uit diverse mogelijkheden, waaronder
constructies van de hierna te wensen soorten sponsoring. Uiteraard kan met al uw wensen
rekening worden gehouden. Binnen de jeugdafdeling kan ook worden gekozen voor
hoofdsponsorschap als mede subsponsorschap tegen een nader overeen te komen bedrag.
d. Teamsponsor
De teamsponsor is bereid voor een bepaalde termijn (mimimaal een seizoen) één van de team te
sponsoren, met uitzondering van het 1ste team (bij volledige sponsoring ook met uitzondering
van de jeugd) door hen te voorzien van kleding, tassen e.d. met sponsornaam. Uiteraard kan met
al uw wensen rekening worden gehouden. De vaste clubkleuren van OACN zijn: een zwart shirt,
zwarte broek en zwarte kousen. Alle kleding dient te worden aangeschaft bij een door OACN
aangewezen leverancier.
e. Adverteerders
Reclameborden langs het veld
De adverteerder via een reclamebord is bereid om voor een periode van minimaal 1 jaar een
reclamebord te plaatsen rond het hoofdveld van sporthal Den Oert. De borden worden tijdens de
thuiswedstrijden van OACN in Den Oert langs het veld geplaatst.
De kosten voor een bord van 2.50 x 0.60 cm (enkelzijdig bedrukt) voor een periode van 1 jaar
bedragen € 750,- per jaar.
f. Advertentie op de website
Adverteerders kunnen voor een periode van minimaal 1 jaar advertentieruimte kopen op de
website www.oacn.nl De vergoeding die OACN hiervoor vraagt bedraagt;
1. Vermelding sponsorpagina
€ 250,per jaar
2. Banner (beperkt aantal plaatsen)
€ 250,per jaar
3. Vermelding op andere pagina’s
€ 250,per jaar
g. Donaties/ de club van 25
Het is voor iedereen mogelijk te laten zien dat OACN een warm hart wordt toegedragen. Dat is al
mogelijk door te ondersteunen middels een donatie. Uiteraard bepaalt uzelf de hoogte van het
bedrag waarmee u uw vriendelijkheid laat blijken. Een van de andere mogelijkheden is de Club
van 25. Zoals de naam al aangeeft bedraagt de jaarlijkse bijdrage € 25.- Uw naam komt op de
website van OACN.
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3. Waar heeft u recht op als sponsor?
De hoofdsponsor heeft recht op:
- Het exclusieve recht op het voeren van reclame op het voetbaltenue en de
trainingspakken van het eerste team.
- Een reclamebord van 250 x 60 cm langs het hoofdveld.
- Een reclame-uiting op het bord van de wedstrijd aankondiging en kantine Den Oert.
- Een advertentie op de homepage op de website door middel van een logo van uw bedrijf
met een link naar uw website van uw bedrijf verzorgd door OACN.
- Gratis toegang tot alle wedstrijden in Den Oert.
- Deelname aan het jaarlijkse openingstoernooi in de maand augustus.
De subsponsor heeft recht op:
- Het exclusieve recht tot reclamevoering op de kleding en/of tassen welke niet vallen
onder het hoofdsponsorcontract en/of en combinatie van reclamevlakte zoals is
afgesproken.
- Een reclamebord van 250 x 60 cm langs het hoofdveld.
- Gratis toegang tot alle wedstrijden in Den Oert.
- Deelname aan het jaarlijkse openingstoernooi in de maand augustus.
De jeugdsponsor heeft recht op:
- Het exclusieve recht tot reclamevoering op de kleding en/of tassen welke niet vallen
onder het hoofdsponsorcontract en/of en combinatie van reclamevlakte zoals is
afgesproken.
- Gratis toegang tot alle wedstrijden in Den Oert.
- Plaatsing logo op de homepage inclusief sponsorlink.
- Deelname aan het jaarlijkse openingstoernooi in de maand augustus
De kledingsponsor (jeugd en senioren) heeft recht op:
- Het exclusieve recht tot reclamevoering op de kleding en/of tassen van teams die niet
vallen onder het hoofdsponsorcontract.
- Gratis toegang tot alle wedstrijden in Den Oert.
- Een vermelding op de website.
De reclamebord- zuilsponsor en adverteerder hebben recht op:
- Een combinatie van reclamevlakte zoals is afgesproken.
- Gratis toegang tot alle wedstrijden in Den Oert.
Het lid van de club van 25 heeft recht op:
- Vermelding van uw naam op de website van OACN.
- Gratis toegang tot alle wedstrijden in Den Oert.
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4. Tot slot
Wij hopen dat u het sponsorplan met plezier heeft gelezen en dat wij hebben kunnen overtuigen
dat de sponsoring van de vereniging niet alleen OACN, maar ook u wat oplevert.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de vereniging? Kom dan gerust een keer langs en neem een
kijkje bij een wedstrijd van een van onze teams (zie www.OACN.nl voor de wedstrijden). Graag
vertellen wij u die avond (natuurlijk geheel vrijblijvend) meer over de vereniging. Neem voor het
maken van een afspraak contact op met de sponsorcommissie.
Ook indien u geïnteresseerd bent in sponsoring en u hier verder over wilt praten kunt u contact
opnemen met de sponsorcommissie. Zou u de vereniging willen sponsoren, maar geen van de
vormen van sponsoring uit dit plan u aan, dan treden wij graag met u in overleg om te kijken
welke vorm van sponsoring wel bij uw bedrijf past.
Voor vragen en/of afspraken kunt u de sponsorcommissie per email bereiken op
sponsorcommissie@oacn.nl.
Met vriendelijke groet,

Orlando Luidens
Voorzitter OACN
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