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Meerwaarde van Topsport voor ZO Drenthe

Genoten van prestaties uit verleden

Mooie herinneringen bij veel inwoners

Promotionele waarde voor de regio

Topsportmentaliteit en ambities

Kansen bieden aan jonge talenten

Maatschappelijke waarde Topsport(opleiding)

Sportparticipatie

‘Karakter’ als werknemer 



FC Emmen



E&O



Hurry-Up 



En .. . 

En de Treffers wonnen de Europacup,

Messi speelde op de Meerdijk,

Marco Borsato tradt op voor 16.000 mensen in het 

stadion,

De Vuelta kwam door Emmen,

Wat heeft de sport ons veel gebracht en wat brengt 

de sport ons nog meer?



Topsport continueren

Vanwege continuïteit, in eerste instantie voornamelijk 
gericht op Teamsport

Actief op een hoog / het hoogste nationale niveau

Uiterlijk medio 2016; max 10% van de begroting van 
betreffende topsport-organisaties

Verdeelsleutel tussen deelnemende verenigingen

Max 5% van inkomsten ten gunste van overige 
activiteiten stichting

Jaarlijkse donatie aan overige sportieve initiatieven

Streef ‘verdeelbedrag’ 400.000 euro per jaar



Aanpak

Gezamenlijke / collectieve sponsorpropositie voor 

bovenregionale / samenwerkende bedrijven met 

belang in / bij Zuidoost Drenthe

Donateurs

Fondswerving



Topsport Ambassadeurs

Kom je beeld, dan krijg je een beeld: ‘de 

ondersteunings-award’ 

Op basis van bijdrage in verleden en/of heden



Vraag aan leden VPB

Bedrag per werknemer van aangesloten bedrijf

X-aantal vrijkaarten voor geselecteerde wedstrijden van 

te verdelen onder personeel van aangesloten bedrijven

Aantal ‘ gratis’ unieke clinics / fittesten voor personeel 

van aangesloten bedrijven / korting bij extra activiteiten

Acties ten behoeve van klanten van VPB aangesloten 

bedrijven

Tegenprestatie:

Teambuilding binnen bedrijf

Teambuilding tussen bedrijven

Maatschappelijke bijdrage aan de regio



Meedoen? !!

Meedoen is belangrijker dan winnen?

Als jullie meedoen blijven we winnen!

Binnenkort inventarisatie per email



Betrokken organisaties

FC Emmen

E&O

De Treffers

Hurry Up

DOS

Sunoil

SMRE



Bestuur / werkgroep

Henk Kuhl; voorzitter@stzod.nl; sportverslaggever en 

betrokken bij regio

Annette Verhoef; info@stzod.nl; voormalig speelster E&O 

en betrokken ondernemer

Wim Beekman; regionaal betrokken ondernemer, 

directeur FC Emmen

Hendrikus Velzing; ondernemer, maatschappelijk 

betrokken en voorzitter De Treffers en Hurry Up

Wilfred Hadders; geboren en getogen Emmenaar, Sunoil

Biodiesel, sportliefhebber, penningmeester

Dennis Schomaker; sales@stzod.nl geboren in 

Klazienaveen, sinds 2000 professional in 

(sport)sponsoring & evenementen 


