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Sponsormogelijkheden Hockeyclub De Hoeksche Waard 

 

Draagt u HCHW ook een warm hart toe?  

HCHW, de enige hockeyclub in de Hoeksche Waard, zorgt voor verbondenheid tussen 

mensen. Want hockey is een echte teamsport.  Iedereen, zowel kleintjes als pubers, (jong) 

volwassenen en veteranen, is welkom bij HCHW.   

Ons doel is sociale cohesie. Samen een sportieve prestatie neerzetten, samen werken aan 

succes. Onze club steunt zwaar op de inzet van tientallen enthousiaste en gedreven 

vrijwilligers. Zij voelen zich allemaal zeer betrokkenheid bij onze vereniging, bij onze leden, 

bij onze jeugd. En hetzelfde geldt voor onze sponsors.  

Met elkaar hebben we een gezamenlijk doel. Samen willen we een waardevolle bijdrage 

leveren aan onze directe leefomgeving, de Hoeksche Waard, en de maatschappij in het 

algemeen. Hockeyclub Hoeksche Waard staat voor sportiviteit, respect, betrokkenheid, 

samenwerking, verbinding, resultaat en succes. Hier zetten wij ons zowel individueel als 

gezamenlijk voor in. Op het veld, maar ook daarbuiten.  Daarnaast streven we er als 

vereniging naar om voor al onze sponsors, groot en klein, een goede partner in business te 

zijn.  

Draagt u HCHW een warm hart toe? Dan bieden wij u tal van mogelijkheden om onze club 

financieel te ondersteunen. Wij danken u alvast hartelijk voor uw interesse en 

betrokkenheid.     
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1.1 Reclamebord 

Sponsoring d.m.v. het (laten) plaatsen van een reclamebord met o.a. logo en/of 

bedrijfsnaam langs een van de velden, voor € 275,- per jaar, dit is exclusief de kosten voor 

het maken van het reclamebord. Na drie jaar wordt het bord vervangen voor een nieuw 

bord. Eventuele aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Hierdoor blijft uw bord altijd 

een keurig visitekaartje voor uw bedrijf. 

 

1.2 Reclamebord + 

(Bedrijf)naamsvermelding op media-screens in nieuwe clubhuis (toekomst), in combinatie 

met reclamebord (1.1), voor € 300,- per jaar. 

 

1.3 Reclamepagina op media-screen in het nieuwe clubhuis (toekomst)  

Paginagrote reclame-uiting en/of bedrijfspresentatie naar eigen ontwerp op media-screens 

in clubhuis, 15 sec. per half uur, voor € 250,- per jaar. 

 

1.4 Veld- en Objectsponsoring 

Sponsoring van één van de drie velden door middel van een logo en/of bedrijfsnaam op 

grote reclame doeken (600x200), of een object, incl. vermelding op de website, voor een 

bedrag per jaar.  

 

Sponsoring hoofdveld (de mooiste plek aan het water) € 2.500,- 

Sponsoring veld 1 (vlak voor clubhuis) € 2.000,- 

Sponsoring veld 2 (achterste veld) € 1.500,- 

Sponsoring Hockey Academy (naamverbinding + banner)  € 1.500,- 

Sponsoring (alle) wedstrijdballen (levering ballen met naam)  € 1.000,- 

Sponsoring bar  n.o.t.k 

Sponsoring (koffie/thee) Bekertjes en Accessoires  € 1.500,- 

Sponsoring bestuurskamer  € 1.000,- 

Sponsoring kleedkamer  € 500,- 
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2.1 Sponsoring team kleding 

Sponsoring teams door middel van het verstrekken van sportkleding en/of uitrusting, met 

vermelding van logo en/of bedrijfsnaam. In hoofdlijnen gelden de volgende regels voor de 

verschillende teams: 

A. Heren 1 en Dames 1 

• altijd in combinatie met hoofdsponsoring 

B. Overige teams 

• Kleding zonder reclame uiting 

• Kleding met reclame uiting 

• De extra bijdrage van € 250,- komt volledig ten goede aan het team (extra 

trainings materialen, sportschool, specifieke trainers, etcetera) 

 

Uitgangspunten 

1. Sponsoren kan door de aanschaf van kleding en/of accessoires uit de clubkleding lijn; 

2. We kiezen als club voor één merk (Reece) en uitsluitend voor de voorgeschreven 

clubkleding lijn. Op deze manier kunnen we goede financiële afspraken maken met de 

leverancier; 

3. Alle gesponsorde kleding en accessoires worden aangeschaft bij onze sponsor 

Voorwinden; 

4. Reclame uitingen op kleding is toegestaan. De kosten voor ontwikkeling en bedrukking 

komen voor rekening van de sponsor; 

5. Voor de overige teams geldt een sponsorbijdrage voor de reclame uiting. De bijdrage 

komt volledig ten goede komt aan het betreffende team. 

 

In het document richtlijnen teamsponsoring wordt een praktische beschrijving gegeven hoe 

Teamsponsoring bij de HCHW werkt. 
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2.2 Hoofdsponsoring 

Sponsoring van een 1ste team en/of een bijzonder object of programma, inclusief een 

banner op de website, paginagrote (bedrijf)presentatie op de flatscreens en vlag. 

 

Hoofdsponsor Heren 1 In overleg 

Hoofdsponsor Dames 1 In overleg 

 

 

Algemene Voorwaarden  

Alle bedragen zijn per seizoen. Voor de verschillende sponsormogelijkheden gelden de 

volgende looptijden:  

 Reclameborden en andere algemene reclame-uitingen: voor minimaal 3 jaar 

waarna automatisch en stilzwijgend het contract wordt verlengd voor een 

nieuwe periode van 3 jaar 

 Veld- object- en hoofdsponsoring: voor minimaal 3 jaar 

 Teamsponsoring senioren: voor minimaal 3 jaar 

 Teamsponsoring junioren: voor minimaal 1 jaar 

 Hoofdsponsoring: voor minimaal 3 jaar 

 Club van 100: voor minimaal 1 jaar  

Jaarlijks organiseert HCHW voor alle leden en sponsoren een aantal evenementen, 

waaronder een teampresentatie aan het begin van het seizoen, en een Kerst- of 

Nieuwjaarsborrel.  

 

 

Specifieke Voorwaarden  

 

Ad 1.1 Reclamebord  

Het bord heeft op het hoofdveld en de velden 1 en 2 een afmeting van 270 cm breed, 75 cm 

hoog en 0,9 cm diep. Reclameborden zijn voor rekening van de sponsor en kunnen worden 

geleverd door ODKO te Heinenoord. De aanmaakkosten per bord bedragen circa € 275,-. 

Indien gewenst zullen zij u bij het ontwerp adviseren. Met uw voorkeur t.a.v. de plaats van 

het bord zullen wij indien mogelijk rekening houden. De borden zullen door HCHW worden 

geplaatst. Na drie jaar wordt in overleg het bestaande bord vervangen door een nieuw bord. 

Aanpassingen van het bord zijn mogelijk. Binnen het contract neemt HCHW het klein 

onderhoud voor haar rekening.  
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Ad 1.4 Veld- en object sponsoring (naamgeving veld of object):  

 

 Veldsponsoring: Deze reclame-uiting bestaat uit het plaatsen van twee 

horizontale windvaste doeken achter de beide doelen op één van de velden. 

De afmetingen zijn 600x200 cm en de doeken zijn voor rekening sponsor. De 

sponsor heeft recht op vermelding op de website. 

 Objectsponsoring: aan enkele in het oog vallende en veel gebruikte 

onderdelen in het clubhuis kan een naam verbonden worden: de bar, de 

kleedkamers, enzovoorts. 

 Wedstrijdballen: de vereniging heeft naar schatting over drie jaren gerekend, 

minimaal 400 speelballen nodig per jaar en kunnen voorzien worden van 

naam in een afmeting van circa 10 x 40 mm. De ballen kosten ongeveer € 5,- 

per stuk. Deze sponsorvorm is nieuw en de toekenning van de ballen vindt 

plaats aan de teams (20 per team) van hoog naar laag.  

 

Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie dan helpen wij u natuurlijk graag. U kunt 

het beste een email sturen naar de sponsorcommissie (sponsor@hchoekschewaard.nl) of 

kunt u telefonisch contact opnemen met Peter Nootenboom op 06 54 252 547. 

mailto:sponsor@hchoekschewaard.nl

