Personlige sponsorater gennem TMS.

Hovedbestyrelsen har på et møde den. 23-03-2019 vedtaget, at der for den enkelte klubmedlem
kan tegnes personlige sponsorater med sponsorer og som kan administreres gennem klubben på
følgende vilkår:

1. Det er det enkelte medlem, som selv kommer med en eventuel sponsor, og som kun vil
sponsorere medlemmet, hvis det kan tegnes som et klubsponsorat.
2. Det er herefter klubben, som laver sponsoratet og godkender det, og det er klubben som
underskriver sponsoraftalen.
3. Sponsoren påføres klubbens hjemmeside, med deres logo og/eller firmanavn
4. Der laves en skriftlig aftale mellem klubben og medlemmet om udbetaling af det aktuelle
sponsorbeløb.
5. Klubben sender faktura til sponsoren på det aftalte beløb, hvor det fremgård, at der
beregnes moms.
6. Medlemmet sender faktura til klubben på det beløb, som tilkommer ham/hende. Såfremt
medlemmet er momsregistreret, skal der af fakturaen fremgå medlemmets CVR nummer
samt at fakturaen indeholder moms.
7. Eventuelle tvister mellem sponsor og klubmedlemmet er TMS uvedkommende. Såfremt der
i forbindelse med sådan en tvist skal ske en tilbagebetaling til sponsoren, sker dette alene
for medlemmets regning.
8. Hvis der tegnes sponsorater med andre pengeinstitutter/realkreditter end Sparekassen Thy,
må der ikke reklameres for disse på materialer fra Thy Motor Sport eller på klubbens
hjemmeside. Det samme er gældende for Thy Motor Sports underafdelingers materialer,
facebook ol.
9. Klubmedlemmet forpligter sig til at synliggøre TMS med klubbens logo.
10. Eventuelle skattemæssige forhold er klubben uvedkommen, og medlemmet hæfter selv for
eventuelle skatte betalinger, som er afledt af ovennævnte sponsorater.
11. Klubben forbeholder sig ret til at afkræve et administrationsgebyr for hver sponsoraftale,
som der er indgået. Hvis der laves en flerårig aftale betales der gebyr for hvert år, som
sponsoratet gælder.
Gebyret vil være som følger:
0-15.000
Gebyr 500 kr.
15.001 – 30.000 Gebyr 1.000 kr.
Over 30.000
Gebyr 2.000 kr.
Ved flerårige sponsoraftaler, afregnes gebyret til TMS i det første år, hvor aftalen er
gældende.
Ovenstående regler kan benyttes af alle klubbens medlemmer
På bestyrelsens vegne
Børge Holm

