Sponsormogelijkheden Hockeyclub de
Hoeksche Waard seizoen 2021/2022
Beste hockeyliefhebber,
Het gaat goed met de club. Een nieuw clubhuis, een nieuw waterveld én we steken ons allemaal in
een nieuw tenue. Moderne, nieuwe shirts met een nieuwe uitstraling. Wij zijn er trots op! We
hebben ook een nieuwe kleding leverancier. We hebben een goed contract afgesloten met Pirmin
Blaak van De Hockeywinkel in Barendrecht (www.de-hockeywinkel.nl).
Als introductie van de nieuwe tenues hebben wij samen met De Hockeywinkel een mooi aanbod voor
sponsoren kunnen samenstellen. Het zou top zijn wanneer we straks in het nieuwe seizoen kunnen
starten met zoveel mogelijk gesponsorde teams. Hierna de mogelijkheden.

Teamsponsoring
Een heel team in het nieuw, met jou bedrijfsnaam. Je koopt voor een team (bestaande uit circa 15
spelers/speelsters) een tenue of een deel daarvan (minimaal het shirt) bij De Hockeywinkel. De
facturatie loopt via De Hockeywinkel, waardoor de BTW ook kan worden teruggevorderd in geval je
het via een bedrijf loopt. De spelers krijgen de tenues in bruikleen van de sponsor. Aan het eind van
het seizoen zorgt de club ervoor dat de gesponsorde tenues weer terugkomen. Zo kunnen we
meerdere seizoenen een team aankleden.
Voor het nieuwe wedstrijdtenue gelden de volgende prijzen (inclusief 21% BTW):
•

•

Wedstrijdshirt : € 39,95
Broekje/rokje junioren: € 29,95
Broekje/rokje senioren: € 34,95
Custom made kousen: € 12,95
Setprijs junioren: € 82,85
Setprijs senioren: € 87,85

Introductie aanbieding
Tot 1 oktober 2021 gelden de volgende speciale introductie prijzen:
•
•

Setprijs junioren: € 50,00
Setprijs senioren: € 52,50
Wedstrijdshirt: € 20,00

De kosten voor bedrukking zijn niet inbegrepen. Eén opdruk van een sponsorlogo (1 kleur) kost €
8,00 per bedrukt item (shirt/broekje/rokje)
Sponsorbijdrage voor de club
Naast de factuur van De Hockeywinkel ontvang je van Hockeyclub Hoeksche Waard een factuur ter
hoogte van 1/3 (33%) van het totaalbedrag (inclusief 21% BTW) op de factuur van De Hockeywinkel.
De factuur is voor de geboden exposure en komt ten goede aan de algemene middelen van de
vereniging. Het factuurbedrag wordt afgerond in hele getallen met stappen van Euro 25,00. Let op de
factuur van HC de Hoeksche Waard is zonder BTW. HCHW kan geen BTW factuur opstellen.

Sponsormogelijkheden Hockeyclub de
Hoeksche Waard seizoen 2021/2022

Een voorbeeld
Je sponsort (vóór 1/10/2021) een jeugdteam van 15 personen met een compleet wedstrijdtenue en een
logo van jouw bedrijf.
Hiervoor ontvang je van De Hockeywinkel een factuur van:
15 * € 50,- = € 750,15 * € 8,- = € 120,Totaal: € 870,- (incl. 21% BTW)
Vanuit HCHW ontvang je een factuur van € 870,- / 3 = € 290,- (afgerond € 300,-)
Aan het eind van het seizoen 2021/2022 worden alle gekochte artikelen teruggenomen en het is aan
de sponsor om te bepalen of hij nog een jaar doorgaat. Wil je het nieuwe seizoen verder met de
sponsoring, dan kan het zijn dat er nieuwe shirts bijgekocht moeten worden tegen de dan geldende
prijzen van shirts en tarieven van bedrukking bij De Hockeywinkel. De sponsorbijdrage aan de club
blijft gelijk aan die van het eerste jaar (seizoen 2021/2022)
Sponsorborden
Een bord langs het veld als jouw gesponsorde team speelt, maakt het helemaal af. De investeringen
voor een sponsorbord zijn
•
•
•

Maakkosten (eenmalig) € 250,- per bord (opmaak zelf aan te leveren)
Jaarlijkse bijdrage per bord: €300, -.
Jaarlijkse bijdrage voor een bord met digitale reclame in het clubhuis € 350,-.

Borden worden afhankelijk van de sponsorgrootte gehangen op het hoofdveld dan wel op het
tweede en derde veld.
Facturatie verloopt via HC de Hoeksche Waard zonder BTW.

Heb je interesse, neem dan contact op met Mark van Daal of Steven van de Merwe. Wij bespreken
graag jouw wensen en vragen.

Met sportieve groet,

Mark van Daal

06 19854536

Steven van de Merwe 06 30729591
Sponsorcommissie HC de Hoeksche Waard

