Richtlijn voor Teamsponsoring
Dit document geeft een praktische beschrijving hoe Teamsponsoring bij de HCHW werkt en
is een aanvulling op het document “Sponsormogelijkheden Hockeyclub de Hoeksche Waard”
waarin de verschillende sponsormogelijkheden, prijzen en voorwaarden zijn beschreven.
Wij bedanken je alvast voor je interesse om HCHW te steunen in de vorm van
teamsponsoring. Een goede keuze om een team te sponsoren. Wellicht zit jouw kind in het
team en zorg je dat naast een goede presentatie van het team dat de club er beter van
wordt. We hebben gekozen om de extra bijdrage aan de club voor sponsoring te laten
vervallen. In de plaats hiervoor betaalt de sponsor de bruto prijs voor de kleding en HCHW
ontvangt van Voorwinden de korting. De sponsor ontvangt rechtstreeks van Voorwinden een
factuur (incl. btw) voor het volledige sponsorbedrag.
Voor een soepele afhandeling is het bij teamsponsoring van belang dat je deze richtlijn
volgt. Aan het begin van het seizoen wil namelijk iedereen graag snel starten met het team
en ook jij als sponsor wil natuurlijk de kinderen snel in hun tenue hebben. De
sponsorcommissie zal je hierbij natuurlijk helpen.
De volgende stappen helpen jou en het team goed op weg:
1. Zorg dat je met de teammanager goed communiceert over sponsoring. Stem af of er
wellicht ook andere ouders zijn die willen sponsoren. In veel gevallen kan dat heel goed
samen gaan.
2. Maak je verzoek kenbaar bij de sponsorcommissie en stem met hen af wat je precies
wenst. Sponsor je bijvoorbeeld samen met een ander of wens je namen, nummers op de
rug, enz.
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3. Vervolgens kun je samen met de teammanager de bestelling voorbereiden. Inventariseer
hierbij de aantallen shirts of andere kleding met de maten en bepaal, wanneer je hiervoor
kiest, de nummers die bij de juiste personen horen. Graag aanleveren in het excelbestand dat de sponsorcommissie via de teammanager voor jouw beschikbaar heeft. Met
enige regelmaat organiseert Voorwinden pasdagen op de club. Je kunt ook altijd de
spelers bij Voorwinden langs laten gaan om te passen.
4. Nadat de volledige bestelling en dus het totaal bedrag bekend is, ontvangt de sponsor (of
sponsoren) een factuur van Voorwinden.
5. Indien de tenues voorzien worden van naam, rugnummer en een bedrijfslogo, dan is het
belangrijk om samen met Voorwinden de vooraf de gewenste layout te bepalen. Deze zal
conform de richtlijnen van de club worden gedrukt op de kleding. Indien nodig is de
sponsorcommissie uiteraard beschikbaar om je hierbij te ondersteunen.
6. Zodra de kleding beschikbaar is en voorzien van de gevraagde opdruk, zal Voorwinden
contact opnemen met de teammanager voor het ophalen en uitdelen van de kleding. Dit
is uiteraard een mooi moment voor een foto van het team, begeleiding en de nieuwe
sponsor, welke we kunnen delen op onze website en via FB!
Opvolgende jaren
Het is natuurlijk heel mooi wanneer je het team blijft sponsoren. In dat geval zullen de
processtappen niet wezenlijk verschillen. Zorgvuldigheid blijft geboden bij het afstemmen
van teamsponsoring. Wanneer je het team kan blijven sponsoren, zullen wellicht maar een
paar shirts vervangen moeten worden. Ook hier kun je de bovenstaande processtappen
volgen.
Mocht je om welke reden dan ook vragen hebben, neem dan vooral contact op.
Namens de sponsorcommissie wensen wij u een mooi en succesvol seizoen toe!

sponsor@hchoekschewaard.nl
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Het tenue van HCHW bestaat uit de volgende onderdelen waaruit gekozen kan worden:

Thuis tenue dames
Sokken merk Reece

:

oranje/blauw

Rokje* merk Reece

:

donkerblauw

Shirt* merk Reece

:

oranje/blauw

Sokken merk Reece

:

wit

Shirt* merk Reece

:

donkerblauw

Sokken merk Reece

:

oranje/blauw

Broek* merk Reece

:

donkerblauw

Shirt* merk Reece

:

oranje/blauw

Sokken merk Reece

:

wit

Shirt* merk Reece

:

donkerblauw

Trainingspak* merk Reece

:

donkerblauw

Vest* merk Reece

:

oranje

:

nader te bepalen

Uit tenue dames

Thuis tenue heren

Uit tenue heren

Trainingspakken en vesten

Accessoires
Hockeytas merk ….
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