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VERGOEDING BIJ SPONSORWERVING 
DOOR LEDEN  
2-1-2017 

 

1. Doel 

Ieder lid van Vocasa heeft wel in zijn vrienden en/of relatiekring een of meerdere personen met een bedrijf of 

mensen die op een andere manier Vocasa een warm hart toedragen. Dit kan door vriend of sponsor van Vocasa 

te worden. Door het lid te belonen voor het aanbrengen van deze nieuwe sponsor/vriend verwachten wij dat er 

minimaal 25 vrienden en 5 sponsoren bij komen. 

2. Werking 

Een lid meldt een nieuwe vriend van VoCASA aan en ontvangt hiervoor 20% van het bedrag wat deze vriend 

betaald. Of een lid brengt een sponsor aan en ontvangt hiervoor 10% van het bedrag wat deze sponsor betaald. 

Dit verschil is gemaakt omdat er voor een sponsor een aantal kosten moeten worden gemaakt, zoals een 

reclamebord, vermelding site, consumpties. Ook is het bedrag van een vriend klein en 10% zou dan te weinig 

motivatie kunnen geven. 

3. Spelregels 

De spelregels zijn: 

a. Ingangsdatum 01-01-2017 

b. De vriend of sponsor wordt door een actief (betalend) VoCASA lid aangebracht 

c. Aanmelding bij : sponsoring@vocasa.nl  

d. Het zijn vrienden of sponsoren die nog niet bij VoCASA actief zijn op het moment van aanbrengen 

e. VoCASA accepteert de sponsor of vriend 

f. De vergoeding is eenmalig 

g. De betaling van de vergoeding gebeurd alleen als de sponsor of vriend zijn bijdrage volledig heeft 

betaald 

h. De vergoeding wordt in mindering gebracht op de laatste contributietermijn (maanden april/mei/juni) 

i. Indien de vergoeding groter is dan de contributiebetaling wordt het verschil uitbetaald op de rekening 

waarvan de contributie wordt geïncasseerd. 

j. In een situatie waarin deze spelregels niet hebben voorzien beslist het bestuur hoe met deze nieuwe 

situatie wordt opgegaan. 

k. Leden van het bestuur en de sponsorcommissies zijn uitgesloten voor de regeling. 

l. Na het seizoen 2017-2018 wordt gekeken of de regeling zal worden voortgezet en op welke wijze.  
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