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Sponsoring 
2014-2015 

Er zijn wellicht honderd redenen om niet te sponsoren. 

Maar er is soms maar één reden nodig om het wel te 

doen. Voor een ieder verschillend en persoonlijk. 

 

Heeft u een goede reden of twijfelt u? 

 

Dan nodigen wij u van harte uit deze flyer te bekijken! 

 

Wij hopen u binnenkort te verwelkomen als sponsor…  

  

V1.1 



SHIRT SPONSOR 

  Jeugdlijn Heren 1 Dames 1 
Senioren + 
Veteranen 

Sponsor A ABN/AMRO  € 7.500p/jr € 7.500p/jr € 3.800p/jr 

Sponsor B € 5.000 p/jr  € 4.000p/jr € 4.000p/jr € 3.400p/jr 

Sponsor C € 2.000 p/jr € 1.000p/jr € 1.000p/jr € 1.000p/jr 
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De jeugd bestaat uit zo’n 1.000 leden, de senioren 300 
Eventueel is het ook mogelijk om de short of rok te bedrukken,  

vraag naar de mogelijkheden! 
Contractperiode is minimaal 3 jaar 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW 
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 Juniorenteams  
Trainingspakken       € 250  
Truien, vesten, jacks, tassen     € 150  
Seniorenteams  
Uitshirts        € 350  
Thuisshirts       € 350  
Truien, trainingspakken     € 250  
let op, bedragen zijn per team en soort item 
(bijv. trainingspak + tas met sponsorvermelding = € 400) 
Kosten vesten, truien, shirts etc voor de sponsor 

TEAM SPONSOR  

TRAININGSPAK TOP JEUGD TEAMS 
Kosten van de trainingspakken + opdruk zijn voor de sponsor 

die zijn logo op de rug mag plaatsen. Verder geen kosten! 
3 jaar contract  (8 teams, kleur en merk in overleg HHC) 

Sponsoring 
2014-2015 
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Veld 1 per 3 strekkende meter    € 450  p/jr  
Veld 1 per 6 strekkende meter    € 850  p/jr 
Veld 2 per 3 strekkende meter   € 375  p/jr 
Veld 3 per 3 strekkende meter    € 325  p/jr  
Veld 4 per 3 strekkende meter    € 275  p/jr  
Tribune – per 3 strekkende meter    € 450  p/jr  
Tribune – per 6 strekkende meter    € 800  p/jr 
Boarding mini veldje          € 2.000  p/jr 
 
Contractperiode minimaal 2 jaar 
Bord en belettering voor kosten van de sponsor  

Sponsoring 
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OPVALLEN LANGS HET VELD 
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Mega Reclamedoek 24x4 mtr    € 3.000 p/jr 
Reclamedoek ander formaat  vanaf             € 1.250 p/jr 
Contractperiode minimaal 3 jaar 

Frame en doek voor kosten van de sponsor   

Dug-out borden veld 1  € 850  p/jr  
Dug-out borden veld 2       € 1.000  p/jr 
Dug-out borden veld 3  € 750  p/jr 
Dug-out borden veld 4  € 700  p/jr 
Contractperiode minimaal 2 jaar 

Sponsoring 
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DUG-OUT borden 

Doeken 

Bord en belettering voor kosten van de sponsor 
De dug-out borden op veld 2 – 3 – 4 kunnen aan 2 kanten beletterd worden!   
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GOED GEZIEN 

Website banner    € 500  
Website button    € 250  
Narrowcasting 10 seconden  € 250  
Narrowcasting 30 seconden  € 500 
Clubhuis scherm logo  € 350 
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De Business Club van de Huizer Hockey Club wordt gevormd 
door een groep zeer enthousiaste leden uit het bedrijfsleven. 
 
Inmiddels is de Business Club uitgegroeid tot een volwaardig 
en niet onbelangrijk deel van de Huizer Hockey Club. De 
Business Club heeft twee doelstellingen: het uitbreiden van 
het zakelijk netwerk en het financieel ondersteunen van de 
hockeyvereniging. 
 
Hiervoor organiseert de Business Club een aantal activiteiten 
voor haar leden. Daarnaast kijkt de Business Club actief waar 
zij een bijdrage kan leveren aan de club en dan met name aan 
de breedtejeugd. Zo zijn er dit seizoen :  
 
- Heren 1 en Dames 1  clinics georganiseerd voor  jeugdleden 
- Heren 1 spelers hebben bij 20 breedte teams de coaches  
  ondersteuning gegeven 
- Nieuwe doeltjes voor de jongste jeugd gekocht  
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Basic: € 700 voor BC-lidmaatschap 
 
Plus: € 995 voor BC-lidmaatschap + 3 mtr bord op veld 2  
+ 10 sec. narrow casting. 
Dit is een extra voordeel van € 255,- t.o.v. de standaardprijs 
van € 1.250,-. *  
 
Extra: € 1.375 voor BC-lidmaatschap + 6 mtr bord op veld 2  
+ 30 sec. narrow casting . 
Dit is een extra voordeel van € 475,- t.o.v. de standaardprijs 
van € 1.850,-. *  
 
* De productiekosten van borden en narrow casting zijn voor rekening van de 
sponsor c.q. BC-lid op basis van een 3-jarige overeenkomst.  
  
Indien gekozen wordt voor een andere combinatie zoals b.v. een  
BC-lidmaatschap incl. een bord op de overige 3 velden, al dan niet in 
combinatie met narrow casting, dan geldt 10% korting op de totaalprijs. 
 

Wij verwelkomen u van harte bij onze Business Club! 
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WAT DOET DE HUIZER HC MET DE OPBRENGST 

Het budget uit de sponsor opbrengsten wordt gebruikt om 
trainers voor de gehele club aan ons te binden en om (trainings) 
materialen te kopen. 
 
Wist u dat...  
 
• De Heren 1 en Dames 1  coaches  en spelers meerdere 

jeugdteams trainen 
 

• Dat we voor de jeugd meer dan 20 professionele trainers 
hebben 
 

• Er ook betaalde trainers zijn voor de trimmers 
 

• We onze keepers van goed materiaal voorzien en een paar 
duizend ballen per jaar kopen  
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