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TEAM  (SHIRTS / KLEDING)

TEAMSPONSOR - Zwart (min. periode van 2 jaar) 

• Shirts voor team 13 personen (incl. keepersshirt)
• Shirt sponsornaam of logo
• Coach jack of hoody
Zie bijlage: Reglement kledingsponsoring 

* Bij sponsoring van twee of meer teams korting 25% op het tweede team 

** Voor bestaande sponsoren geldt een overgangsregeling* (korting 25%)  

 WAT IS INBEGREPEN?
• Uitnodiging Seizoen opening & Sponsoren- en Vrijwilligersfeest
• Deelname Sponsordiner
• Logo op Narrow Casting
• Logo op Rollup banner clubhuis (en in de zaal)
• Vermelding op website HCH 

PRIJS:
Zie tarievenlijst  (bedrag per jaar EUR excl BTW)

OVERIGE KOSTEN:
Aanschaf, drukkosten en eventuele vervanging van kleding
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Sponsorgelden zijn, naast contributie en subsidie, de belangrijkste inkomstenbron van onze vereni-
ging en onontbeerlijk om onze club financieel gezond te houden. 

WAT DOEN WIJ MET SPONSORGELDEN?

Inkomsten uit sponsoring worden voornamelijk gebruikt voor de financiering van trainingen, aanschaf 
en onderhoud van trainings- en keepersmaterialen, het op peil houden van alle faciliteiten voor pres-
tatie- en recreatiehockey evenals het organiseren van kampen, evenementen, toernooien en clinics.

HCH biedt een groot aantal 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!

Heeft u interesse om een bord, evenement of een team te sponsoren op welke wijze dan ook, neem 
dan svp contact op met de sponsorcommissie voor overleg en afstemming
 
CONTACT MET DE SPONSORCOMMISSIE
:
• Ron Smolders
• Erik van der Schouw

T: 013 505 4558
E: sponsor@hilverhockey.nl
I: www.hilverhockey.nl

WAAROM?


