Reclameregeling
binnensportaccommodaties gemeente Breda
Definitie reclame
Het beschikbaar stellen van financiele middelen aan sport(verenigingen) of aan andere organisatoies
met de afspraak om als tegenprestatie publiciteit voor de sponsor te verzorgen.

Artikel 1
In de periode 2017-2020 zal invulling worden gegeven aan reclamevoering in gemeentelijke
binnensportaccommodaties.

Artikel 2
Reclamevoering is in deze periode mogelijk in het Gemeentelijk sportcentrum Breda, sporthal De Drie
Linden, sporthal De Haagse Beemden, sporthal de Raaimoeren en sporthal De Doelen.

Artikel 3
Elke vereniging die structureel huurt (jaarhuur) in een van de in artikel 2 genoemde gemeentelijke
binnensportaccommodaties heeft de mogelijkheid voor reclamevoering. Hierbij geldt dat de vereniging
die het meest aantal uren huurt in de betreffende binnensportaccommodatie verhoudingsgewijs de
meeste ruimte voor reclamevoering krijgt.

Artikel 4
De sponsor is gelieerd aan een vereniging en niet aan een accommodatie. Wisselt een vereniging van
accommodatie dan zal de reclamevoering mee verhuizen naar de nieuwe accommodatie. Hierbij
rekening houdend met uitgangspunt 2 en 3. In andere gevallen zal in onderling overleg een oplossing
worden gezocht.

Artikel 5
De vereniging sluit overeenomstig de in artikel 1 genoemde periode een contract tot maximaal eind
2020 af met een sponsor.

Artikel 6

De vereniging neemt in het contract met de sponsor de uitgangspunten voor reclamevoering op cq.
verwijst naar de uitgangspunten.

Artikel 7
Reclamevoering zal worden toegepast middels aluminium frames waar doeken in geplaatst en
eenvoudig gewisseld kunnen worden (zie bijlage voorbeeld).
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Artikel 8
Per binnensportaccommodatie zal uniformiteit in aantallen, formaat en kleur worden erealiseerd met
als doel de uitstraling van de binnensportaccommodatie te waarborgen.

Artikel 9
1.
2.

De gemeente Breda is verantwoordelijk voor de goedkeuring van reclamevoering in een
binnensportaccommodatie.
Goedkeuring vindt plaats op basis van een voorstel van de vereniging. De gemeente Breda
beoordeelt sportieve aspecten, tekstuele aspecten en de sponsor zelf.

Artikel 10
De gemeente Breda is verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van de reclamevoering in de
gemeentelijke binnensportaccommodaties conform de in deze regeling genoemde uitgangspunten.

Artikel 11
De vereniging is verantwoordelijk voor het afsluiten van het contract met de sponsor.

Artikel 12
De verenging draagt de kosten voor aanschaf en financiering van het aluminium frame en het doek
met de reclamevoering, waarbij het aluminium frame na plaatsing vervalt aan de gemeente Breda.

Artikel 13
De sponsorinkomsten komen volledig ten goede aan de vereniging.

Artikel 14
1.
2.

De gemeente Breda kan in bijzondere gevallen (bijv. eendaagse evenementen) aanvullende
reclame uitingen aanbrengen dan wel reclame uitingen afdekken.
In de situatie als bedoeld in lid 1 kan een vereniging of sponsor geen aanspraak maken op een
evt. schadevergoeding van de gemeente Breda.

Artikel 15
Leveranciers van de gemeente Breda zijn uitgesloten van sponsoring.

Artikel 16
De gemeente Breda is voorbehouden zelf een reclameuiting in de in artikel 2 genoemde
binnensportaccommodaties te plaatsen.

Breda
Maart 2018
Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van Breda
In de vergadering van 27 maart 2018
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Bijlage bij Reclameregling gemenetelijke binnensportaccommodaties gemeente
Breda:
Voorbeeld frame
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