Het arrangement voor
sportinstellingen
Altijd maatwerk
Veel kennis en ervaring
Snel en persoonlijk zaken doen
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Bij een financiering maken we afspraken die naadloos aansluiten bij uw sportinstelling.

Samenwerking met
Stichting Waarborgfonds
Sport
U heeft plannen met uw club

Financiële steun

Uw stichting of vereniging heeft uiteraard sportieve en

Om een financiering te krijgen, kunt u de Stichting

sociale doelstellingen. Maar ook bestuurlijke, zoals de

Waarborgfonds Sport (SWS) om steun vragen. SWS

sportinstelling aantrekkelijk houden. Zowel voor uw

verleent onder bepaalde voorwaarden borgstellingen

huidige als toekomstige leden. Als bestuurder is het

om externe financiering van uw investeringen mogelijk

uw taak om deze en andere ambities waar te maken.

te maken. Bijvoorbeeld de aankoop, bouw, aanleg of

Bijvoorbeeld door het bestaande sportcomplex uit te

renovatie van sportaccommodaties. Hiermee heeft u

breiden, te vernieuwen of te vervangen. Misschien

dus meer kans om uw plannen en ambities te realiseren.

moet u zelfs naar een nieuwe locatie verhuizen, om
welke reden dan ook.

Maar wie financiert ze?
Maar wat de plannen voor de huisvesting van uw sportinstelling ook zijn, ze moeten worden gefinancierd en
er moet een vergunning voor komen. Hiervoor heeft u
de medewerking nodig van verschillende partijen, elk
met hun eigen wensen, eisen en belangen. Denk aan
uw leden, de bank of de gemeente. In de praktijk blijkt
deze medewerking niet altijd vanzelfsprekend te zijn.
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Financieren is wél mogelijk
Elk sportcomplex heeft van tijd tot tijd een opknapbeurt
nodig. Dit kan een simpele aanpassing zijn of een
ingrijpende verbouwing. Soms is er zelfs sprake van een
(noodgedwongen) verhuizing. Er worden regelmatig
nieuwe sportcomplexen aangelegd. In alle gevallen
krijgt u te maken met investeringen. Zeker als het
om onroerend goed gaat, kunnen deze groot zijn.
En doordat u vaak niet de eigenaar van de grond bent,
is een financiering door een externe partij moeilijker.
Toch zijn hier genoeg mogelijkheden voor.

Ook bij een krappe begroting
Sportinstellingen hebben vaak te maken met een
begroting waarin niet veel ruimte is voor rente en aflossing.
De inkomsten (met name contributies) van een sport-

 gemeentelijke beslissingen en voorwaarden
(vergunningen, garanties, eigendomsrechten)

instelling moeten immers zo optimaal mogelijk ten

 onderpand

goede komen aan de leden. Een verhoging van de

 aflossingsdruk

contributie wilt u liever vermijden. Financiering is dus
een belangrijk onderdeel van de begroting, welke in

Afgestemd op uw wensen

nauwe samenwerking met ABN AMRO zo goed mogelijk

Sporten verschillen, sportinstellingen dus ook.

kan worden ingevuld.

Daarom is de financiering voor uw vereniging of stichting
altijd maatwerk op basis van een persoonlijk gesprek.

Toegespitst op uw situatie

Dankzij onze speciale producten en diensten kunnen

Bij een financiering maken we afspraken die naadloos

wij – samen met onze partners – de financiering zo

aansluiten bij uw sportinstelling. Uiteraard letten we op

opbouwen dat deze precies is afgestemd op uw

toekomstige ontwikkelingen als ledenaantallen en even-

wensen en mogelijkheden. Bovendien gaat onze

tuele uitbreidingen. Maar we houden ook rekening met

betrokkenheid bij sport in het algemeen ver terug.

invloeden van buitenaf en uw omstandigheden, zoals:

Hierdoor hebben we veel ervaring opgebouwd in het

 langere looptijden

financieren van de meest uiteenlopende sportinstellingen.

 specifieke rentebepalingen (o.b.v. gemeentegaranties

We kunnen dus goed inspelen op uw kredietaanvraag.

en borgstelling van de SWS)
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Standaard voordelen:
 Jaarlijks € 400,- korting op de afhandeling van al uw
betalingsverkeer
 Eerste jaar gratis Internet Bankieren
Naar keuze:
 Bestuur Spaarrekening
 BestuurVerzekering
 Business Card (zakelijke creditcard)

De kracht van onze samenwerking
Samenwerken met ABN AMRO Franchise Clients levert
sportinstellingen veel voordelen op. Onze aanpak
is gericht op volledigheid, voordeel en gemak. Als

Uw betalingsverkeer goed geregeld

bestuurder maakt u gebruik van een pakket met alle

Het is zinvol om kritisch te kijken naar de manier waarop

producten en diensten die u nodig heeft, zodat we snel

het totale geldverkeer binnen uw sportinstelling is gere-

en efficiënt zaken kunnen doen tegen aantrekkelijke

geld. Verlopen alle betalingen en de afhandeling hiervan

voorwaarden. Als vrijwillig bestuurder scheelt u dat

veilig en efficiënt, zowel praktisch als administratief?

zorgen, geld en tijd.

Denk hierbij aan:
 (bar)omzetten afstorten
 pasmuntregelingen
 incasso van contributies
 opzet van de rekeningstructuur
 elektronisch betalingsverkeer
 koppeling

aan een boekhoudpakket

Eén pakket, veel voordelen
Speciaal voor bestuurders van sportinstellingen is er
het ABN AMRO Verenigingen & Stichtingen Pakket.
Hiermee krijgt u een BestuurRekening, Wereldpas en
een vast aanspreekpunt bij ABN AMRO.
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Zo werkt het: uw kredietaanvraag in drie stappen
1 Borgstelling door SWS
Misschien heeft u al contact opgenomen met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Zo niet, dan kunnen wij dit voor u
regelen. Als u bij deze organisatie een borgstelling aanvraagt en deze wordt toegekend, dan ontvangen wij een eindrapport.
Hierin staan de belangrijkste conclusies van SWS, bijvoorbeeld op het gebied van:
▶▶ exploitatie
▶▶ bestuur
▶▶ investeringen
▶▶ onderpand
▶▶ rol van de gemeente

2 Goedkeuring door ABN AMRO
Vervolgens kunnen we snel schakelen doordat onze afdeling Franchise Clients de financieringsaanvraag beoordeelt én
hierover een besluit neemt. In sommige gevallen vragen we u nog om een toelichting of aanvulling. Zodra uw aanvraag
formeel is goedgekeurd, nemen we vanuit een van onze lokale kantoren contact met u op. U maakt een afspraak met een
adviseur die persoonlijk kennis met u komt maken en de kredietofferte met u bespreekt.

3 Uw persoonlijke relatiemanager
Nadat het krediet is verstrekt, loopt de verdere gang van zaken via uw lokale relatiemanager. Als bestuurder heeft u dus
altijd contact met iemand die dicht bij u staat, die uw sportinstelling kent en met wie u een persoonlijke band opbouwt.

Uw voordelen samengevat
Een financiering via het ABN AMRO Arrangement voor Sportinstellingen en ons Verenigingen & Stichtingen Pakket
hebben belangrijke voordelen. Voor uw club én voor u als bestuurder:
▶▶ Meer mogelijkheden om uw sportinstelling aantrekkelijk te maken, en te houden
▶▶ Jarenlange goede samenwerking met Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
▶▶ Afgestemd op de belangen en eisen van alle betrokken partijen
▶▶ Veel ervaring in het financieren van sportinstellingen
▶▶ Een krediet op maat, volledig passend bij uw situatie en wensen
▶▶ Korte aanvraagprocedure en snelle beoordeling
▶▶ Eén compleet pakket, met de juiste producten tegen gunstige voorwaarden
▶▶ Deskundig advies over noodzakelijke verzekeringen en efficiënt en veilig betalingsverkeer
▶▶ Persoonlijk contact met een relatiemanager die uw sportinstelling kent en u dus goed kan adviseren.

Wilt u meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met de afdeling Franchise Clients. Onze specialisten staan voor u klaar. Tijdens kantooruren,
maar ze bellen u ook graag buiten werktijd terug. Telefoon: + 31 (0)6 13 18 80 11.
E-mail: franchise.clients@nl.abnamro.com
Internet: abnamro.nl/sport

Disclaimer
Deze brochure heeft uitsluitend als doel u te informeren over de voordelen van de afname van producten onder het arrangement
voor sportinstellingen. Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst komt alleen tot stand in de vorm van een offerte.

abnamro.nl/sport
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