
 
 

TBV PR & Sponsorcommissie is een onderdeel van TBV Organisatie HCH, samengesteld door 

bestuur en commissies in oktober 2003, laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2013.  
 

 

TBV PR & Sponsorcommissie 

Taken 

 het ondernemen van activiteiten en het leggen van contacten welke leiden tot 
sponsorrelaties van derden met de Hockeyclub Hilvarenbeek 

 contractueel regelen van de bij de sponsorovereenkomst geldende afspraken 

 het organisatorisch ondersteunen en regelen van de voor de sponsoruiting benodigde 
materialen, in de zin van shirts, borden, advertentietekst e.d. 

 de penningmeester tijdig en adequaat op de hoogte brengen van nieuwe en 
gewijzigde sponsorovereenkomsten 

 leden en derden informeren over de sponsormogelijkheden en stimuleren een 
sponsorrelatie met de hockeyclub aan te gaan 

 het samenstellen van de sponsormogelijkheden en sponsortarieven en deze na 
accordering van bestuur uitdragen 

 het ophangen, tijdens de zomermaanden verwijderen (vandalisme) en onderhouden 
van de borden van de sponsoren 

 de sponsoractiviteit “Club van 100” promoten binnen de vereniging en zorgdragen in 
overleg met het bestuur voor passende bestemming(en) 

 actief contacten onderhouden met alle geledingen binnen de hockeyclub die 
sponsoractiviteiten ontplooien en daarmee zorgdragen voor onderlinge afstemming 
en informatie-voorziening  

 jaarlijks in april een overzicht maken van de lopende sponsoractiviteiten en een 
prognose van het daarop volgende seizoen ten behoeve van de begroting welke 
halverwege de maand mei gereed dient te zijn 

 tijdig plaatsen van sponsormaterialen op de website 

 contacten onderhouden met zowel de shirtsponsoren alsook de teams (aanvoerder of 
coach) die worden gesponsord m.b.t. het naleven van de wederzijdse afspraken 

 nakomen van de afspraken en de contracten met sponsoren 

 Jaarlijks bedanken van de sponsoren (adverteerders) middels een activiteit 
 

Bevoegdheden 

Zelfstandig afsluiten van sponsorovereenkomsten met derden, binnen de met het bestuur 
vooraf overeengekomen bepalingen. Uitzondering hierop is het sluiten van contracten met 
hoofdsponsors. Deze worden afgesloten door het bestuur in overleg met de 
sponsorcommissie. 
 

Verantwoordelijkheden 

 20% van de jaarbegroting van de hockeyclub bijeen brengen uit sponsoractiviteiten 

 verantwoording afleggen aan de penningmeester over alle lopende 
sponsorcontracten, wijzigingen (ook tussenliggende) en beëindigingen. De 
penningmeester verstuurt hierna jaarlijks de rekeningen voor sponsoren 

 uitvoering geven aan Sponsorplan HCH 2012-2015. 


