
 

Accountmanager Sponsoring 
BHV Push is een club met 2.500 leden, waar vele vormen van hockey wordt bedreven: 
tophockey, breedtehockey, parahockey, trimhockey.  
 
Naast contributie is sponsoring voor hockeyclub Push een belangrijke bron van inkomsten. Waarbij 
onderscheid gemaakt wordt in sponsoring in voor de verschillende vormen van hockey. Daarom zoekt 
Push een gedreven accountmanager, die zijn vrije tijd wil besteden aan het binnenhalen van mooie 
sponsors voor de vereniging. 
 
Heb jij een groen-blauw hart en commerciële drive? Of heb je juist een heel groot netwerk in het 
bedrijfsleven wat je wel wil inzetten? Vind je het een kick om bedrijven te benaderen en te overtuigen 
dat sponsoring van BHV Push een heel goed plan is? 
 
 
Plaats in de vereniging 
Als accountmanager ben je lid van de sponsorcommissie. Deze zorgt ervoor dat BHV Push extra 
inkomsten krijgt via ondersteuning van het bedrijfsleven uit Breda en ruime omgeving. De 
voornaamste taak is het werven van en onderhouden van het contact met sponsors voor de club. 
Verder denk je mee hoe de sponsor op de hoogte gehouden wordt van de behaalde resultaten van de 
club en hoe zij daaraan bijgedragen hebben. 
De sponsorcommissie voert haar werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid 
Commerciële Zaken van de vereniging. 
 
 
Doelstelling 
Het doel van een accountmanager is acquisitie van nieuwe sponsors en het onderhouden van de relatie 
met de sponsors. 
 
 
Taakomschrijving 

-          Beheren van de contacten met bestaande sponsoren; 
-          Benaderen van mogelijke sponsoren; 
-          Afstemmen van het sponsorpakket; 
-          Vastleggen van de afspraken in een contract; 
-          Up2date houden van de sponsoringsmodule in LISA; 
-          Updaten van de sponsorbrochure; 
- Het informeren van de penningmeester omtrent de afspraken en facturering van de 

sponsorgelden. 
-  Affiniteit met BHV Push 

Deze taken worden gedeeld met alle leden van de sponsorcommissie. 
 
 
Functie-eisen 
We zijn op zoek naar een persoon met commerciële drive en groot netwerk, die zijn vrije tijd graag 
inzet voor onze mooie club: 

- Goede communicatieve vaardigheden; 
- Flexibele instelling en stressbestendig; 
- Kennis van het bedrijfsleven; 
- Commerciële vaardigheden; 
- Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging; 
- Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zo nodig deze melden aan 

sponsorcommissie en het bestuur. 



 

 
 
Budget en middelen 
Voor de functie is het mogelijk een emailadres van push te verkrijgen. Mogelijkheid tot toegang in LISA 
voor het invoeren van de afspraken en gegevens met de sponsor en controle van de betalingen. 
 
 
Tijdsinvestering:  
Gemiddeld 1 à 2 uur per week. 
 
 
Informatie of interesse? 
Voor meer inhoudelijke informatie, informeer dan bij Menno Woldhuis, bestuurslid Commerciële 
Zaken, tel 06 40 90 31 33. Bent u geïnteresseerd?  Stuur een email aan Menno Woldhuis, te bereiken 
op commercielezaken@push.nl.  
 


