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Draagt u Hockeyclub Hilvarenbeek een warm 
hart toe? En heeft u interesse om een recla-
mebord langs het veld, een evenement of een 
team te sponsoren op welke wijze dan ook, 
neem dan contact op met de sponsorcommis-
sie voor de mogelijkheden en tarieven.
 
DE SPONSORCOMMISSIE BESTAAT UIT:

- Ron Smolders 
  hoofd- & subsponsoren en projecten
- Erik van der Schouw 
  hoofd- en subsponsoren, Narrow casting 
- Jacco Bruurs
  teamsponsoren en reclamedoeken
- Jan Moonen
  teamsponsoren en reclamedoeken
- Kim Keizers
  evenementen en reclamedoeken

De sponsorcommissie is te bereiken via:

sponsorcommissie@hilverhockey.nl

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS:

Bezoekadres:
Hockeyclub Hilvarenbeek
Roodloop 1, 5081 XZ Hilvarenbeek

www.hilverhockey.nl
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Sponsorgelden zijn, naast contributie en sub-
sidies, de belangrijkste inkomstenbron van 
onze vereniging en onontbeerlijk om onze club 
financieel gezond te houden. Het doel van onze 
activiteiten is erop gericht onze vereniging te 
voorzien van extra middelen ten behoeve van 
sportieve en recreatieve faciliteiten voor alle 
leden.

WAT DOEN WIJ MET SPONSORGELDEN?

Inkomsten uit sponsoring worden voornamelijk 
gebruikt om voor ieder team trainingen te facili-
teren, de aanschaf en onderhoud van trainings- 
en keepersmaterialen, het op peil houden van 
alle faciliteiten voor prestatie- en recreatiehoc-
key evenals het organiseren van kampen, eve-
nementen, toernooien en clinics.

HCH biedt een groot aantal mogelijkheden  
in de vorm van standaard sponsorpakketten, 
maar ook maatwerk is altijd bespreekbaar!

Iedere financiële bijdrage is van harte welkom 
en zorgt er voor dat onze leden veilig en met 
veel plezier kunnen hockeyen!

SPONSOR ONSWAAROM?
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Hoofdsponsor - Goud (min. periode van 3 jr.)
• Shirts en trainingspakken van: 

Dames 1 én Heren (Jong) 1
• 4 tot 6 reclamedoeken per veld 

Aantal afhankelijk van het sponsorbedrag
• Vlag bij de entree 
Maatpakket in overleg

Subsponsor - Zilver (min. periode van 3 jr.)
• Teamsponsor ‘Rood of Zwart’
• 2 tot 4 reclamedoeken langs het veld 

Aantal afhankelijk van het sponsorbedrag
Maatpakket in overleg

Combisponsor - Brons (min. periode van 3 jr.) 
• Contract met kortingen bij meer dan één 

sponsorpakket (Doek, Team of een ander 
pakket)

• 25% korting per jaar voor een tweede en 
volgende reclamedoek

• 25% korting per jaar voor een tweede en 
volgende teamsponsoring

• 25% korting per jaar voor combinatie van 
bord- en teamsponsoring (let op: of(25% 
korting op bedrag per jaar voor teamspon-
soring of 25% korting per jaar voor doek).

Voor  actuele tarieven raadpleeg de website: 
www.hilverhockey.nl > sponsoring

Tussentijdse (prijs)wijzigingen voorbehouden

Teamsponsor - Rood (min. periode van 2 jr.)
• Volledige aankleding voor team 

Trainingspakken of hoody’s
• Shirts (incl. keepersshirt) met sponsor-

naam of logo
• Coach jack of hoody
Desgewenst bespreekbaar sponsoring van:
• Keepersoutfit, maskers, bidonkratten, 

keeperstas, etc.

Teamsponsor - Zwart (min. periode van 2 jr.)
• Shirts voor team (incl. keepersshirt)
• Shirt sponsornaam of logo
• Coach jack of hoody

*  Bij sponsoring van twee of meer teams 
    korting 25% op het tweede team
** Voor bestaande sponsoren geldt een 
    overgangsregeling* (korting 25%)

Reclamedoek langs de velden

Doek A-locatie (min. periode van 3 jaar)
• Doek 280 cm x 75 cm of:
• Doek 560 cm x 75 cm

Doek B-locatie (min. periode van 3 jaar)
• Doek 280 cm x 75 cm of:
• Doek 560 cm x 75 cm

Doek Large op maat (min. 3 jaar) 
• Doek XXL

Voor  actuele tarieven raadpleeg de website: 
www.hilverhockey.nl > sponsoring

Tussentijdse (prijs)wijzigingen voorbehouden

Verder zijn de volgende sponsor-opties 
mogelijk:

Dienstensponsoring
• Korting op geleverde producten of 

diensten

Thematisch / evenement
• In overleg en met naam sponsor verbon-

den aan evenement

Projectsponsoring 
• In overleg bij bijvoorbeeld grote investe-

ringen of (ver)bouw faciliteiten HCH

Cirkel van 50

Business Club HCH
• Pakket 1
• Pakket 2
• Pakket 3 Particulier
 
HCH Sponsor Portaal 
voor gericht adverteren
• In overleg

Voor nadere informatie over specifieke spon-
sormogelijkheden, kunt u contact opnemen 
met de sponsorcommissie. 
 
E-mail: sponsorcommissie@hilverhockey.nl
 
Voor  nadere toelichting, voorwaarden en 
actuele tarieven raadpleeg de website: 
www.hilverhockey.nl > sponsoring

Ontwerp: www.thetownhouse.nl


