
Met een nieuwe begeleiding en een vernieuwd team met zowel eigen jeugd 
als nieuwe speelsters van buitenaf gaan we bouwen aan nieuwe successen! 
En daar hebben wij sponsoren voor nodig die ons ondersteunen! Helaas 
is het in deze onzekere tijd voor de meeste bedrijven ook een interessante 
periode. Maar wij zijn alsnog opzoek naar sponsoren die de bouwstenen 
van ons huis willen vormen voor succes! 

Als begeleiding, en ondergetekende, gaan wij een traject aan van drie 
jaren met de club en ons team Dames 1. Om te kunnen bouwen, om naar 
de top te kunnen hebben we sponsoren nodig die willen investeren en 
willen delen in het succes. En bovenal ook ons willen ondersteunen langs 
de lijn! 
Een team kan niet presteren als de randvoorwaarden niet afgedekt zijn en 
daar hopen wij graag dat jullie een steentje in willen bijdragen. 

We gaan vol gas het seizoen in met een positive vibe, energie en een 
garantie voor spektakel! 

We zoeken sponsors!
De speelsters van Dames 1 betalen gewoon contributie en

ook  nog een aanzienlijke eigen bijdrage aan het teambudget.  
U kunt de dames extra steunen door sponsor of vriend te worden. 

Komt u erbij ?

Vergroot uw naamsbekendheid en 
bekijk de mogelijkheden in deze folder.

Eddie Simmons Hoofdcoach Dames 1

Vrijwel iedereen heeft wel iets met sport. Kinderen 
worden al op jonge leeftijd lid van de hockey-, 
voetbal-, tennis- turn- of paardrijvereniging. Velen 
blijven hun leven lang lid van een sportvereniging 
en brengen daar ook veel tijd door. Anderen zijn 
minder actief en kijken liever naar voetbal of tennis 
op televisie. Welke vorm van sport u ook kiest, u 
kunt er als sponsor bekendheid en goodwill mee 
opbouwen.

Zoek wel eerst goed uit welke sport bij u en uw bedrijf 
past. Waar zitten uw klanten - vindt u die eerder op 
het hockeyveld dan in het voetbalstadion - of is het 
wat oudere en welvarendere golfpubliek meer iets 

Huizer Hockey Club / Dames 1

voor u? 
Wat wilt u bereiken met de sponsoring? Natuurlijk, u wilt 
de club van uw keuze financieel steunen. Maar dat mag 
zakelijk gezien natuurlijk nooit de hoofdreden zijn van 
uw sponsoractiviteiten.

Sommige bedrijven sponsoren vanwege de 
naamsbekendheid. Reclameborden langs het veld of 
misschien wel uw bedrijfsnaam op het shirt van de spelers 
kan dan een goede optie zijn. U kunt ook sponsoren 
vanwege de netwerkmogelijkheden. In verenigingen, 
maar ook bijvoorbeeld in Business Clubs van hockey 
organisaties kunt u in een informele sfeer veel potentiële 
klanten of zakenpartners leren kennen.

OP NAAR DE TOP AND WE NEED YOU!

Liefs Dames 1

Na een gek seizoen waarin we helaas maar 
de helft van de competitie hebben kunnen 
spelen staan wij nu weer te popelen om 
te hockeyen. Ook aankomend jaar spelen 
wij weer in de landelijke promotieklasse. 
De eerste trainingen hebben wij inmiddels 
gehad en het zag er super goed uit. Zeker na 
vijf maanden geen duels spelen. 

Aankomend jaar hebben we 5 nieuwe meiden en is 
er een goede mix van jong en oud. Wij kunnen niet 
wachten om weer wedstrijden te spelen en willen 
graag strijden voor promotie naar de hoofdklasse. 

Om op dit niveau te hockeyen hebben we het 
een en ander nodig waaronder sponsoren. De 
club draagt een deel van de lasten maar 
wij als speelsters moeten ook een groot 
deel opvangen. Wij betalen zelf onze 
contributie en daarnaast zijn wij druk met 
het werven van sponsoren en “vrienden 
van”. Vanwege Corona zal het aankomend 
jaar lastiger worden om sponsoren binnen 
te halen en daarom hebben wij nu een 
leuk en laagdrempelig alternatief om bij 
te dragen aan ons succes. Al vanaf €25,- 
kan je op onze “vrienden van trui” staan. 
Hiermee vergroot je ons budget voor 
aankomend jaar en draag je een steentje 
bij aan hopelijk een succesvol seizoen. 

Naast de vrienden van trui hebben wij ook 
nog andere opties om ons te steunen. Wilt 
u de mogelijkheden bekijken? 

Op de achterzijde van de folder kunt u alle 
opties bekijken en mocht u nog vragen hebben 
dan kunt u altijd een speelster van dames 1 
aanschieten.  In ruil voor uw steun ontvangt u 
gedurende het hele seizoen regelmatig onze 
nieuwsbrief met allemaal weetjes over het 
hele team. 

Wij hopen jullie aankomend jaar in goede 
gezondheid weer langs de lijnen te zien! 

D
AM

ES
 1

De Huizer hockey club is 
opgericht in 1970  te Huizen. Het 
begon op de voetbalvelden als 
sportalternatief voor meisjes en 
eindigde altijd met een sociale 
afsluiting. Kenmerkend is de 
hoeveelheid jongens en meisjes 
die er nu rondlopen. Huizen is 
dan ook echt een familieclub met 
rond 1100 leden. De club staat 
bekend om haar relaxte sfeer, 
saamhorigheid en volharding: 
daar zijn we best trots op, 
want door de dingen normaal 
en samen te doen kunnen we 
exelleren.

Door samen te volharden in het 
houden van onze normale en 
transparante koers scheppen we 
een veilig en gezond sportklimaat 
waar ruimte is voor fun, lol en 
uiteraard ambitie waar o.a. 
Dames 1 het resultaat van is.!

Wij leiden onze eigen trainers, 
spelers en scheidsrechters 
op via het Huizer Hockeyclub 
‘opleidingszeil’. Wij bieden 
een ‘vaarroute’ voor sportief 
talent en organiseren tevens 
maatschappelijke en sociale 
activiteiten voor een bredere 
ontwikkeling als mens. Kwaliteit 
creëert immmers kwalitieit.

Wij zijn voor generatie op 
generatie een sportieve 
familieclub met ambities waar 
iedereen uit de omgeving 
welkom is en waar families met 
verschillende achtergronden zich 
onderling mengen en verbinden.

Ook u als sponsor bent natuurlijk 
zeker welkom; verenigen doen 
we namelijk altijd samen. Dus 
wordt ook onderdeel van onze 
sportieve hockeyfamilie!

Voor meer info en aanmeldigen:

 sponsorhuizend1@hotmail.com

HOOFDSPONSOR, 
Uw naam komt op de voorzijde van de wedstrijdshirts en achterzijde rokjes, u krijgt 
reclamedoeken achter de goals, Uw naam komt op de doelplaten in de goals en U 
krijgt een prominente vermelding van uw  bedrijfslogo in alle publicaties.
Tevens krijgt u de gelegenheid  om uw bedrijf gedurende het seizoen nog eens 
extra te promoten. U mag tevens 2 kinderen naar de D1 clinic sturen.
U krijgt een banner op de website van Dames 1.  
Uw bijdrage: in overleg.

OFFICIAL PARTNER, 
uw bedrijfsnaam/logo wordt prominent vermeld in alle publicaties.  U mag tevens 
uw kind naar een D1 clinic sturen. U krijgt een banner op de website van Dames 1. 
Uw bijdrage: €500 (ex BTW).

TRAININGSSHIRTS SPONSOR, 
Uw bedrijfsnaam wordt prominent vermeld op de trainingshesjes die voor elke 
wedstrijd worden gedragen.  U mag tevens uw kind naar een D1 clinic sturen.
U krijgt een banner op de website van Dames 1.
Uw bijdrage: €1000 + productiekosten (ex BTW).

HEKDOEK SPONSOR veld 1 (tijdens thuiswedstrijden), 
Uw bedrijfsnaam vermeld op een hekspandoek U mag tevens uw kind naar een D1 
clinic sturen. U krijgt een banner op de website van Dames 1
Uw bijdrage: €750 + productiekosten (ex BTW).

BEACHVLAG SPONSOR veld 1 (tijdens thuiswedstrijden), 
Uw bedrijfsnaam vermeld op twee grote beachflags U mag tevens uw kind naar een 
D1 clinic sturen. U krijgt een banner op de website van Dames 1.
Uw bijdrage: €750 + productiekosten (ex BTW).

FOOD SPONSOR (tijdens thuiswedstrijden), 
Uw bedrijfsnaam  vermeld op  een groot bord in clubhuis tijdens de maaltijden. 
U mag tevens 2 kinderen naar de D1 clinic sturen. U krijgt een banner op de website 
van Dames 1
Uw bijdrage: het verzorgen van de trainingsmaaltijd en/of wedstrijdlunch.

ZILVEREN VRIEND
Uw naam op de sponsortrui welke door het hele team wordt gedragen, U ontvangt 
de Nieuwsbrief.
Uw bijdrage vanaf €25,-

GOUDEN VRIEND
Uw naam of logo op de sponsortrui welke door het hele team wordt gedragen, U 
ontvangt de Nieuwsbrief, U ontvangt een uitnodiging voor de teamborrel en er mag 
1 kind naar de Dames 1 clinic.
Uw bijdrage vanaf €150,-

PLATINA VRIEND
Uw naam of logo op de sponsortrui welke door het hele team wordt gedragen, 
U ontvangt de Nieuwsbrief, U ontvangt een uitnodiging voor de teamborrel en er 
mogen 2 kinderen naar de Dames 1 clinic.
Uw bijdrage vanaf €300,-

Alvast bedankt 
namens het team:

Amber, 
Alison

Annabel
Anouk

Daphne
Eefje
Fleur

Isa
Jasmijn
Merle
Mirte

Myrthe
Noa
Pam

Robin
Sam

Sanne
Tamara
Tessa
Vera

Vivianne

Begeleiding:

Eddie
Taeke

Suzanne
Lotte
Eefje

Sportpark 
Bestevaer

www.huizerhc.nl
 sponsorhuizend1@hotmail.com

Of word vriend van Dames 1

Sponsor mogelijkheden

VELDDOEK/BORD SPONSOR
U krijgt een velddoek/bord op veld 1.  U mag tevens uw kind naar een D1 clinic 
sturen. U krijgt een banner op de website van Dames 1
Uw bijdrage: €1500 + productiekosten (ex BTW).


