Zakelijk en sportief scoren?

Sponsor Hockeyclub Berlicum!

Hockeyclub Berlicum,
Sponsoring
Seizoen 2015-2016
Bezoekadres Hockeyclub Berlicum
Sportpark “De Brand”
Groenstraat
Berlicum
073 – 503 3664
www.hcberlicum.nl
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Inleiding
Hockeyclub Berlicum is in de loop der jaren uitgegroeid van een kleine
dorpsclub naar een gezellige, sociaal gebonden regionale vereniging.
Wekelijks vinden, met veel plezier, jeugdleden en senioren hun weg naar
de club voor trainingen, competitiewedstrijden of om recreatief met
hockey bezig te zijn.
Hockeyclub Berlicum is opgericht in 1982 en is een vereniging met een
eigen rechtspersoonlijkheid. Wij beschikken over een prachtige, moderne
accommodatie op sportpark De Brand, bestaande uit een semi-waterveld
en een kunstgrasveld met verlichting, een paviljoen en kleed- en
wasgelegenheden.
Hockeyclub Berlicum wil:
 een club zijn waar zowel jongeren als ouderen zich thuis voelen.
 aantrekkelijk zijn voor prestatiehockeyers én voor recreatieve hockeyers.
 de jeugd spelenderwijs en met veel plezier kennis laten maken met de
hockeysport en hen een maximum aan prestaties laten behalen.
Daarbij houdt de vereniging rekening met hun eigen inbreng en ieders
prestatiemogelijkheden.
 goed geoutilleerde trainingsfaciliteiten hebben, zodat veel elftallen
zonder problemen kunnen trainen.
 leden, vrijwilligers, bezoekers en sponsors sportief en sociaal plezier
schenken.
Voor de selectie-elftallen:
 de senioren selectie-elftallen hockeyen op een zo hoog mogelijk niveau
laten spelen, deze bestaan voornamelijk uit spelers die onze jeugdopleiding gevolgd hebben;
 de standaardjeugdelftallen spelen recreatief op een goed niveau
Voor de recreatieve elftallen wil de vereniging dat er:
 voldoende goed opgeleide begeleiders zijn.
 genoeg spelmateriaal is.
Hockeyclub Berlicum kan uw steun bij huidige en toekomstige
ontwikkelingen goed gebruiken. Met uw steun kunnen wij de sportieve
prestaties van de selectie-elftallen verder verhogen en nog aantrekkelijker
worden voor recreatieve hockeyers. In deze tijd zijn sport en sponsoring
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sport is steeds belangrijker geworden
voor onze maatschappij, sponsoring is steeds belangrijker geworden voor
bedrijven. De hockeysport is een mooi medium om reclame en prestatie
met elkaar te verenigen. Zowel bij sport als sponsoring gaat het immers om
presteren.
Bijgaand ontvangt u een overzicht met de diverse sponsormogelijkheden
bij Hockeyclub Berlicum en de tegenprestatie die u van ons kunt
verwachten.
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Sponsormogelijkheden
Hoofdsponsor












Kleding Dames 1 of Heren 1 (wedstrijdpolo’s thuis en uit en bijvoorbeeld
trainingspakken/broeken en/of sweatshirts/jacks)
Kunststof reclamebord langs het hoofdveld en veld 2 van 3.00 x 0.75
cm,
met in kleur, logo en/of een tekst van de sponsor.
Naamsvermelding op het reclamebord aan de voorzijde van het
clubhuis.
Naamsvermelding op het kunststof reclamebord kantine, bevestigd
boven de bar met tekst in de huiskleur van Hockeyclub Berlicum.
Naam/logovermelding in het clubmagazine van Hockeyclub Berlicum,
dat 1 keer per jaar verschijnt.
Banner op www.hcberlicum.nl. met link naar de website van de
sponsor.
Het plaatsen van een vlag
Twee maal per jaar gebruik maken van de website/nieuwsbrief voor
reclame-uitingen.
Twee maal per jaar gebruik maken van het hockeyteam voor inzet bij
reclame-uitingen.
Uitnodiging voor twee personen voor alle sponsorbijeenkomsten van
Hockeyclub Berlicum.

De looptijd van het contract is drie jaar.
De aanschaf van de reclameborden en het plaatsen van een banner zijn
voor rekening van de club.
De kosten voor de aanschaf van kleding (trainingspakken, wedstrijdpolo’s
voor thuis en uitwedstrijden, sweaters en/of jacks incl. bedrukking) zijn voor
rekening van de sponsor. De inkoop van wedstrijdpolo’s vindt plaats via de
shop van Sporthuis Teun van Pelt in het clubhuis van Hockeyclub Berlicum.
Voor de overige kleding zal Sporthuis Teun van Pelt in de gelegenheid
gesteld worden een offerte uit te brengen.
De kosten voor overige reclame-uitingen bijvoorbeeld bij evenementen zijn
voor rekening van de sponsor.
Hockeyschool Jeugd
Hiermee steunt u Hockeyclub Berlicum in het opleiden en begeleiden van
trainers en coaches, om onze jongste jeugd de hockeytechnieken op de
juiste manier bij te brengen. Jong goed geleerd is oud gedaan!


Kunststof reclameborden langs het hoofdveld en het tweede veld van
3.00 x 0.75 cm, met aan één zijde in kleur logo en/of een tekst van de
sponsor.
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Naamsvermelding op het kunststof reclamebord kantine, bevestigd
boven de bar met de tekst van de sponsor in huiskleur Hockeyclub
Berlicum.
Naamsvermelding op het reclamebord aan de voorzijde van het
clubhuis.
Naam/logovermelding in het clubmagazine van Hockeyclub Berlicum,
dat 1 keer per jaar verschijnt.
Banner op www.hcberlicum.nl met link naar de website van de sponsor.
Uitnodiging voor twee personen voor alle sponsorbijeenkomsten van de
Hockeyclub Berlicum.

De kosten voor de borden, het maken en plaatsen van de banner komen
voor rekening van de club. De looptijd van het contract is 3 jaar.
Toernooisponsor







Toernooi draagt naam van de sponsor.
Naamsvermelding in vooraankondigingen van het toernooi.
Naamsvermelding in het programmablad.
Naamsvermelding door de speaker tijdens het toernooi.
Naamsvermelding bij het sponsoroverzicht op www.hcberlicum.nl
Uitnodiging voor twee personen voor de jaarlijkse sponsormiddag van
Hockeyclub Berlicum.

De sponsorkosten van het toernooi worden in overleg met u bepaald.
Het contract wordt afgesloten voor de duur van het toernooi.

Pakketsponsor Goud








Kunststof reclamebord langs het hoofdveld en veld 2 van 3.00 x 0.75
cm,
met in kleur, logo en/of een tekst van de sponsor.
Naamsvermelding op het reclamebord aan de voorzijde van het
clubhuis.
Naamsvermelding op het kunststof reclamebord kantine, bevestigd
boven de bar met tekst in de huiskleur van Hockeyclub Berlicum.
Naam/logovermelding in het clubmagazine van Hockeyclub Berlicum,
dat 1 keer per jaar verschijnt.
Banner op www.hcberlicum.nl met link naar de website van de sponsor.
Uitnodiging voor twee personen voor alle sponsorbijeenkomsten van
Hockeyclub Berlicum.

De kosten voor de borden, de opmaak van de banner etc. komen voor
rekening van de sponsor. De looptijd van het contract is 3 jaar.
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Pakketsponsor Zilver






Kunststof reclamebord langs het hoofdveld van 3.00 x 0.75 cm,
met in kleur, logo en/of een tekst van de sponsor.
Naamsvermelding op het reclamebord aan de voorzijde van het
clubhuis.
Naam/logovermelding in het clubmagazine van Hockeyclub Berlicum,
dat 1 keer per jaar verschijnt.
Banner op www.hcberlicum.nl met link naar de website van de sponsor.
Uitnodiging voor twee personen voor alle sponsorbijeenkomsten van
Hockeyclub Berlicum.

De kosten voor de borden, de opmaak van de banner etc. komen voor
rekening van de sponsor. De looptijd van het contract is 3 jaar.

Pakketsponsor Brons




Kunststof reclamebord langs het hoofdveld van 3.00 x 0.75 cm,
met in kleur, logo en/of een tekst van de sponsor.
Naam/logovermelding in het clubmagazine van Hockeyclub Berlicum,
dat 1 keer per jaar verschijnt.
Uitnodiging voor twee personen voor de jaarlijkse sponsormiddag van
Hockeyclub Berlicum.

De kosten voor de borden komen voor rekening van de sponsor.
De looptijd van het contract is 3 jaar.
Kledingsponsor
Teams:
Senioren-, junioren- of jeugdteams (Met uitzondering van H1, D1, JA1 en
MA1)
Wedstrijdtenues senioren-, junioren- of jeugdteams.




Logo of naam van de sponsor op de wedstrijdpolo’s van het team.
Naamsvermelding bij het sponsoroverzicht op www.hcberlicum.nl
Uitnodiging voor twee personen voor de jaarlijkse sponsormiddag van
Hockeyclub Berlicum.

Aanschaf van de wedstrijdpolo’s vindt plaats via de shop van Sporthuis
Teun van Pelt in het clubhuis van Hockeyclub Berlicum. De kosten van de
polo’s en het laten bedrukken zijn voor rekening van de sponsor.
De looptijd van het contract is twee jaar, daarna mag de kleding verder
gedragen worden. De polo’s blijven eigendom van de sponsor.
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Mocht zich na twee jaar een nieuwe sponsor aanbieden dan krijgt deze
het recht van sponsoring waarbij de bestaande wedstrijdpolo’s ingeleverd
worden bij de oude sponsor.
Trainingspakken / sweaters / jacks / overige kleding senioren-, junioren- of
jeugdteams.




Logo of naam van de sponsor op de kleding van het team.
Naamsvermelding bij het sponsoroverzicht op www.hcberlicum.nl
Uitnodiging voor twee personen voor de jaarlijkse sponsormiddag van
Hockeyclub Berlicum.

Aanschaf van de kleding* en de kosten voor het laten bedrukken op de
kleding zijn voor rekening van de sponsor.
De looptijd van het contract is twee jaar, daarna mag de kleding verder
gedragen worden. De kleding blijft eigendom van de sponsor.
Mocht zich na twee jaar een nieuwe sponsor aanbieden dan krijgt deze
het recht van sponsoring waarbij de bestaande sponsorkleding ingeleverd
wordt bij de oude sponsor.
* Sporthuis Teun van Pelt wordt in de gelegenheid gesteld een offerte uit te
brengen.
Aan onze kledingsponsors vragen wij om een reclamebord te plaatsen op
het hoofdveld gelijk aan de periode van het kledingsponsorcontract.
In het verleden stond hier alleen een geldelijke bijdrage voor, maar wij zijn
van mening dat dat voor een sponsor geen toegevoegde waarde heeft.
Een extra reclame-uiting op het hoofdveld is dat wel!


Kunststof reclamebord langs het hoofdveld, circa 3.00 x 0.75 cm, met
aan één zijde in kleur logo en/of een tekst van de sponsor.

De looptijd van het contract is gelijk aan het kledingsponsorcontract.

Reclamebordsponsor hoofdveld / Veld 2




Kunststof reclamebord langs het hoofdveld, circa 3.00 x 0.75 cm, met
aan één zijde in kleur logo en/of een tekst van de sponsor.
Naamsvermelding bij het sponsoroverzicht op www.hcberlicum.nl
Uitnodiging voor twee personen voor de jaarlijkse sponsormiddag van
Hockeyclub Berlicum.

Het bord blijft eigendom van de sponsor. De looptijd van het contract is 3
jaar.
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Reclamebordsponsor clubhuis binnen





Naamsvermelding op het kunststof reclamebord in het clubhuis,
bevestigd boven de bar met tekst van de sponsor in huiskleur
Hockeyclub Berlicum.
Naamsvermelding bij het sponsoroverzicht op www.hcberlicum.nl
Uitnodiging voor twee personen voor de jaarlijkse sponsormiddag van
Hockeyclub Berlicum.

De looptijd van het contract is 3 jaar.

Reclamebordsponsor clubhuis buiten




Naamsvermelding op het reclamebord aan de voorzijde van het
clubhuis.
Naamsvermelding bij het sponsoroverzicht op www.hcberlicum.nl
Uitnodiging voor twee personen voor de jaarlijkse sponsormiddag van
Hockeyclub Berlicum.

De looptijd van het contract is 3 jaar.

Reclamebordsponsor kliklijsten clubhuis




Naamsvermelding of reclame-uiting in een A4-kliklijst die verspreid in het
clubhuis hangen.
Naamsvermelding bij het sponsoroverzicht op www.hcberlicum.nl
Uitnodiging voor twee personen voor de jaarlijkse sponsormiddag van
Hockeyclub Berlicum.

Banner website




Banner op de website
Naamsvermelding bij het sponsoroverzicht op www.hcberlicum.nl
Uitnodiging voor twee personen voor de jaarlijkse sponsormiddag van
Hockeyclub Berlicum.

De looptijd van het contract is 3 jaar.
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Logo of Advertentie magazine



Logovermelding in het clubmagazine van Hockeyclub Berlicum, dat 1
keer per jaar verschijnt.

De looptijd van het contract is 3 jaar.
Leveranciersponsor




Naamsvermelding bij het sponsoroverzicht op www.hcberlicum.nl
Uitnodiging voor twee personen voor de jaarlijkse sponsormiddag van
Hockeyclub Berlicum.
Overige tegenprestaties van Hockeyclub Berlicum zijn afhankelijk van
het bedrag dat de geleverde goederen vertegenwoordigen en
worden vastgesteld in overleg met de leveranciersponsor.

Er wordt in overleg met de leveranciersponsor een contract opgesteld.
De looptijd van het contract is 3 jaar.

Overige mogelijkheden






Een doek achter het doel (Framedoeken)
Sponsoring van coachmappen en uitrusting
Sponsoring van beachflag/decoflag/framedoeken/Indoorbanners/
Sponsoring van buitenmeubilair
etcetera…

Algemeen
Sponsoring, in welke vorm dan ook, is alleen mogelijk na vooraf verkregen
goedkeuring van de sponsorcommissie die optreedt namens het bestuur
van Hockeyclub Berlicum.
Reclame-uitingen door een sponsor op het officiële wedstrijdtenue van
Hockeyclub Berlicum dienen vooraf te worden aangevraagd bij de
sponsorcommissie die hieraan haar goedkeuring moet geven.
Alleen door de sponsorcommissie goedgekeurde reclame-uitingen mogen
op het wedstrijdtenue gedragen worden.
Sponsoring van overige outfits met reclame-uitingen kan zijn: uitshirts,
trainingspakken, sweaters, sticks, sticktassen, bodywarmers, jacks etc.
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Thuisshirts dienen de officiële Hockeyclub Berlicum shirts te zijn. Aanschaf
van de wedstrijdpolo’s vindt plaats via de shop van Sporthuis Teun van Pelt
in het clubhuis van Hockeyclub Berlicum. De sponsor bestelt de shirts, regelt
tevens de bedrukking (logo plus eventueel rugnummers) en betaalt
rechtstreeks aan Sporthuis Teun van Pelt.
Bij meerdere sponsoren per shirt/kleding dient er vanuit deze sponsoren 1
factuurpartij jegens HCB te worden benoemd waarna de sponsoren zelf
voor onderlinge verrekening dienen te zorgen.
Betreffende de uitshirts: deze worden gedragen bij uitwedstrijden alleen
indien in een afwijkende kleur moet worden gespeeld, anders wordt het
officiële HCB shirt gedragen.
Nieuwe sponsors ontvangen bij aangaan van de sponsorovereenkomst
gelijktijdig met het ondertekenen van het sponsorcontract de factuur.
Een overeenkomst kan per direct ingaan, maar zal afhankelijk van de duur
van het hockeyseizoen worden gefactureerd. Het hockeyseizoen start in
augustus van ieder jaar en loopt tot en met december en gaat vervolgens
weer van start in februari en loopt dan tot juli. Daarna ontvangen zij jaarlijks
een factuur voor de sponsorbijdrage. De betalingstermijn bedraagt 14
dagen.
De sponsorcontracten hebben looptijden van 3 jaar. Uiteraard hopen wij
dat u daarna Hockeyclub Berlicum een warm hart blijft toedragen. Wij
nemen voor het aflopen van het sponsorcontract persoonlijk contact met
u op. Wij zullen ons uiterste best doen om u en uw bedrijf positief uit te
dragen binnen onze vereniging. Wij zullen u regelmatig op de hoogte
houden van nieuws binnen onze vereniging. Opzeggingen ontvangen wij
graag een half jaar voor afloop van het sponsorcontract.
Contact
Wilt u meer informatie over een van genoemde sponsormogelijkheden
neem dan contact op met de sponsor- en advertentie commissie:
sponsorcommissie@hcberlicum.nl




Rolf Hoepelman voorzitter van de sponsorcommissie
Paul Damen lid van de sponsorcommissie
Gaston Loomans lid van de sponsorcommissie
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