Retningslinjer for indtjening på specifikke HELLAS hold eller årgange.

Formål
De forskellige hold/årgange i BK HELLAS bliver til tider kontaktet af virksomheder eller privatpersoner, som
er interesserede i at støtte holdet eller i kommercielt øjemed har en interesse i at øge salget af deres produkt
(vi har for eksempel fået henvendelse fra Bambusa om salg af sokker). Ofte vil henvendelsen komme fra en
forælder eller en person med tilknytning til holdet. Andre gange vil årgangen have en interesse i selv at
opsøge mulighed for at tjene penge i forbindelse med en træningslejr eller andet.
Disse retningslinjerne har til formål at beskrive under hvilke betingelser, der kan tjenes penge til årgangen.
Enten ved at holdet udfører et stykke arbejde eller laver en mindre, afgrænset sponsoraftale uden derved at
komme i konflikt med Boldklubben HELLAS’ interesser eller centralt indgåede sponsoraftaler.
Derfor er det også en grundlæggende forudsætning, at klubben har givet sin accept, inden der bliver indgået
aftaler om indtjening i klubbens navn. I praksis skal Sponsorudvalget kontaktes. Klubben forpligter sig på et
hurtigt svar og et minimum af bureaukrati i den forbindelse.

1. Eksempler på, hvad årgangen kan tjene penge på:
- Salg af merchandise som skrabelodder, kalendere, sokker eller lignende
- Et stykke arbejde, for eksempel oppyntning til konfirmation, oprydning efter en
fest/arrangement eller lignende
- Sponsortryk på spillerbeklædning, træningssæt eller lignende

2. Hvad skal der tages hensyn til, inden aftalen indgås?
- Der skal indhentes en tilladelse fra bestyrelsen/sponsorudvalget
- Er der tale om en virksomhed, der vil støtte økonomisk, skal det undersøges, om de i stedet er
interesserede i at blive sponsor for hele Hellas
- Der må ikke indgås aftaler med sponsorer, som er i direkte konkurrence med klubbens sponsorer
- (Du får ikke tilladelse, hvis virksomheden tager mere end 50 procent)

3. Hvad må årgangen/holdet tjene penge til
- Fodboldture- Kost, logi, stævnegebyrer, transport
- Arrangementer, der kan fremme det sociale sammenhold
- Tøj

4. Hvordan skal pengene bruges:
- Midler der tjenes på årgangen skal anvendes således at alle aktuelle spillere får mulighed for at
gavn af disse.
- Ingen kan tvinges til at deltage i indsamling af midler.
- Indsamlede midler kan ikke øremærkes en bestemt spiller / medlem.

-

Når en spiller forlader klubben / årgangen har denne ingen krav på de midler som årgangen har
indsamlet.
Midlerne skal bruges med omhu således, at flest mulige medlemmer får gavn af dem. Dvs. De
skal ikke gemmes indtil årgangen bliver U17, hvor der erfaringsmæssigt er mange som er stoppet.

6.

Hvem kan man hente sponsorater fra:
- Virksomheder i hele DK- der ønsker profilering
- Virksomheder/ enkelte personer, der ønsker at være anonyme
- Fonde m.m.

7.

Hvem kan der indgås sponsorater af:
- Sponsorudvalg
- Alle andre trænere, ledere, forældre - dog kun med godkendelse fra sponsorudvalg.

