Menukaart sponsoring seizoen 2018-2019 (tarieven per seizoen)

Beste sponsor,
Sponsorgelden zijn, naast contributie en subsidie, de belangrijkste inkomstenbron van onze
vereniging en onontbeerlijk om onze club financieel gezond te houden.
Wat doen wij als vereniging met sponsorgelden?
Inkomsten uit sponsoring worden voornamelijk gebruikt voor de financiering van trainingen, aanschaf
en onderhoud van trainings- en keepersmaterialen, het op peil houden van alle faciliteiten voor
prestatie- en recreatiehockey evenals het organiseren van kampen, evenementen, toernooien en
clinics.
HCH biedt een groot aantal standaard sponsorpakketten, maar ook maatwerk is altijd bespreekbaar!
Iedere financiële bijdrage is van harte welkom en zorgt er voor dat onze leden veilig en met veel
plezier kunnen hockeyen!
Neem contact op met één van onze accountmanagers voor een afspraak om de mogelijkheden en uw
wensen te bespreken via: sponsor@hilverhockey.nl

Namens het bestuur,

Erik van der Schouw

Hoofd Sponsorcommissie & Interim voorzitter
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Menukaart sponsoring seizoen 2018-2019 (tarieven per seizoen)
Nr.

Sponsorpakket en omschrijving

Overige kosten

1a.

Hoofdsponsor - Goud (min. periode van 3 jaar)
▪ Shirts en trainingspakken van
Dames 1 én Heren (Jong) 1
▪ 4 tot 6 reclameborden of -doeken per veld
Afhankelijk van het sponsorbedrag
▪ Vlag bij de entrée naast de vlag van de club
▪ Maatpakket in overleg

Aanschaf,
drukkosten en
eventuele
vervanging van
kleding, doeken
en vlag

Wat is inbegrepen?
▪ Reclamedoek langs het veld (A-locatie)
▪ Eén evenement naar keuze
▪ Uitnodiging Seizoen opening & Sponsoren- en Vrijwilligersfeest
▪ Deelname Sponsordiner
▪ Logo en advertentie op Narrow Casting
▪ Logo op Rollup banner clubhuis (en in de zaal)
▪ Vermelding op website HCH en logo Lisa app
▪ Toegang tot Sponsor Portaal website HCH
1b.

Subsponsor - Zilver (min. periode van 3 jaar)
▪ Teamsponsor ‘Rood of Zwart’ (zie punt 2)
Wat is inbegrepen?
▪ Reclamedoek langs het veld (A-locatie)
▪ Uitnodiging Seizoen opening & Sponsoren- en Vrijwilligersfeest
▪ Deelname Sponsordiner
▪ Logo en advertentie op Narrow Casting
▪ Logo op Rollup banner clubhuis (en in de zaal)
▪ Vermelding op website HCH en logo Lisa app
▪ Toegang tot Sponsor Portaal website HCH

1c.

Combisponsor - Brons (min. periode van 3 jaar)
▪ Contract met kortingen bij meer dan één sponsorproduct
(Doek, Team of een ander pakket)
▪ 25% korting per jaar voor een tweede en volgende reclamedoek
▪ 25% korting per jaar voor een tweede en volgende teamsponsoring
▪ 25% korting per jaar voor combinatie van bord- en teamsponsoring
(let op: of(25% korting op bedrag per jaar voor teamsponsoring of
25% korting per jaar voor doek).

Aanschaf,
drukkosten en
eventuele
vervanging van
kleding en doek

Aanschaf,
drukkosten en
eventuele
vervanging van
kleding of doek

Wat is inbegrepen?
▪ Reclamedoek langs het veld (A-locatie)
▪ Uitnodiging Seizoen opening &
Sponsoren- en Vrijwilligersfeest
▪ Deelname Sponsordiner
▪ Logo op Narrow Casting
▪ Logo op Rollup banner clubhuis (en in de zaal)
▪ Vermelding op website HCH en logo Lisa app
▪ Toegang tot Sponsor Portaal website HCH
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Menukaart sponsoring seizoen 2018-2019 (tarieven per seizoen)
Nr.

Sponsorpakket en omschrijving

Overige kosten

2a.

Teamsponsor - Rood (min. periode van 2 jaar)
▪ Volledige aankleding voor team 13 personen
▪ Trainingspakken of hoody’s
▪ Shirts (incl. keepersshirt) met sponsornaam of logo
▪ Coach jack of hoody

aanschaf,
drukkosten en
eventuele
vervanging van
kleding

Desgewenst bespreekbaar:
▪ Keepersoutfit
▪ Maskers
▪ Bidonkratten
▪ Keeperstas
* Bij sponsoring van twee of meer teams korting 25% op het tweede team
** Voor bestaande sponsoren geldt een overgangsregeling* (korting 25%)

Wat is inbegrepen?
▪ Uitnodiging Seizoen opening &
Sponsoren- en Vrijwilligersfeest
▪ Deelname Sponsordiner
▪ Logo op Narrow Casting
▪ Logo op Rollup banner clubhuis (en in de zaal)
▪ Vermelding op website HCH
Zie bijlage: Reglement kledingsponsoring
2b.

Teamsponsor - Zwart (min. periode van 2 jaar)
▪ Shirts voor team 13 personen (incl. keepersshirt)
▪ Shirt sponsornaam of logo
▪ Coach jack of hoody

aanschaf,
drukkosten en
eventuele
vervanging van
kleding

* Bij sponsoring van twee of meer teams korting 25% op het tweede team
** Voor bestaande sponsoren geldt een overgangsregeling* (korting 25%)

Wat is inbegrepen?
▪ Uitnodiging Seizoen opening &
Sponsoren- en Vrijwilligersfeest
▪ Deelname Sponsordiner
▪ Logo op Narrow Casting
▪ Logo op Rollup banner clubhuis (en in de zaal)
▪ Vermelding op website HCH
Zie bijlage A: Reglement kledingsponsoring
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Menukaart sponsoring seizoen 2018-2019 (tarieven per seizoen)
Nr.

Sponsorpakket en omschrijving

Overige kosten

3.

Reclamedoek langs de velden
▪ 280 x 80cm (LxH) of 560 x 80cm (LxH) enkelzijdig of dubbelzijdig
bedrukt
▪ Kosten aanschaf doek zijn inbegrepen. De Club is verantwoordelijk
dat de doeken gedurende contractjaar netjes blijven en worden
vervangen indien nodig!
▪ Contract wordt zonder schriftelijke beëindiging stilzwijgend verlengd

-

Wat is inbegrepen?
▪ Uitnodiging Seizoen opening &
Sponsoren- en Vrijwilligersfeest
▪ Deelname Sponsordiner
▪ Logo op Narrow Casting
▪ Logo op Rollup banner clubhuis (en in de zaal)
▪ Vermelding op website HCH
Zie bijlage B: Richtlijnen Veldreclame
3a.

Reclame doek A-locatie (min. periode van 3 jaar)
▪ Beide velden
▪ Links of rechts naast de dug-out of naast de goal met dubbele
zichtzijde vanaf de toegang

-

3b.

Reclame doek B-locatie (min. periode van 3 jaar)
▪ Eén veld (geen vrije keuze)
▪ Links of rechts einde veld

-

3c.

Reclame doek Large op maat (min. periode van 3 jaar)
▪ Naast de goal met eventueel en beschikbaar dubbele zichtzijde vanaf
de toegang

-
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Menukaart sponsoring seizoen 2018-2019 (tarieven per seizoen)
Nr.

Sponsorpakket en omschrijving

Overige kosten

4.

Dienstensponsoring

Kosten voor
leveren dienst

Wat is inbegrepen?
▪ Doek op B-locatie (periode van 3 jaar)
- Eén veld (geen vrije keuze)
- Links of rechts einde veld
▪ Uitnodiging Seizoen opening &
Sponsoren- en Vrijwilligersfeest
▪ Deelname Sponsordiner
▪ Logo op Narrow Casting
4a.

Dienstensponsoring Diamant
▪ Minimale waarde € 1.000 aan diensten
(Offertebedrag)

Aanschaf
reclamedoek

4b.

Dienstensponsoring Platina
▪ Bedrag onder € 1.000, dan 1e jaar gefactureerd en opeenvolgende
jaren factuur

Aanschaf
reclamedoek

4c.

Anonieme / gun / dienst sponsors
▪ Uitnodiging opening seizoen indien gewenst
▪ Narrow Casting indien gewenst

Aanschaf
reclamedoek

Esc

Concept

2018 v3

Menukaart sponsoring seizoen 2018-2019 (tarieven per seizoen)
Nr.

Sponsorpakket en omschrijving

Overige kosten

5.

Thematische evenement
▪ Reclame tijdens evenement in eigen beheer
(bv Abeek, Blommensteijn, kamp of toernooi)
▪ Korting op spullen en diensten of gratis leveren of ter beschikking stellen

Aanschaf
reclamedoek

Nr.

Sponsorpakket en omschrijving

Overige kosten

6.

Projectsponsoring
▪
Maatwerk per project (zoals aanschaf scorebord, de aanleg van een
waterveld, uitbreiding clubgebouw, videotoren en/of trainingscamerasysteem)

Eenmalige bijdrage

Nr.

Sponsorpakket en omschrijving

Overige kosten

7.

Cirkel van 50
▪ Jaarlijks automatische incasso
▪ Geen tegenprestatie, wel vermelding op bord

-

Nr.

Sponsorpakket en omschrijving

Overige kosten

8.

Business Club HCH

aanschaf,
drukkosten en
eventuele
vervanging van
doek

Pakket 1
▪ Uitnodiging voor alle HCH BC activiteiten
▪ 2 x kans per jaar op een gratis reclamebord
▪ Naamsvermelding op de website met bedrijfsomschrijving
▪ Naamsvermelding op het HCH BC-bord in het clubhuis
Pakket 2 Extra (periode van 3 jaar)
Pakket 1 inclusief reclamebord
Pakket 3 Particulier
▪ Uitnodiging voor alle HCH BC activiteiten
▪ Naamsvermelding op het HCH BC-bord in het clubhuis
Nr.

Sponsorpakket en omschrijving

9.

HCH Sponsor Portaal voor gericht adverteren
Wij stellen u in staat om uw specifieke bedrijfseigen reclame-uitingen
en/of aanbiedingen op onze website te zetten, met bereik van alle leden
en familieleden.
▪ Voor bestaande sponsor of Business Club lid.
▪ Commerciële, culturele of sportieve aanbiedingen (bv korting op een
grasmaaier voor leden van HCH).
▪ Kickback aan de club in geval van verkoop.
▪ Narrow Casting still advertentie & Commercial 30 seconden
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Menukaart sponsoring seizoen 2018-2019 (tarieven per seizoen)
ALGEMENE VOORWAARDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Hockeyvereniging HCH behoudt zich het recht voor om alle genoemde bedragen periodiek aan te
passen.
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en geldig voor 1 seizoen.
Als enige uitzondering hierop is de prijs van het privé lidmaatschap van de HCH Business Club
inclusief BTW aangegeven.
Sponsoring of lidmaatschap van de HCH Business Club is ten minste geldig voor 1 seizoen (van
juli tot juli), of anders voor de specifiek aangegeven periode per sponsorpropositie.
Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de betreffende contracten door
tekenbevoegden van de sponsor en van Hockeyvereniging HCH.
Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, tezamen met een kopie van een geldig
legitimatiebewijs, dienen te worden bijgevoegd.
Aan- en afmeldingen als sponsor dienen schriftelijk te gebeuren.
Een onderdeel van de overeenkomst betreft een akkoord voor automatische incasso.
Hockeyvereniging HCH behoudt zich het recht voor om sponsors borden en/of reclame en/of
andere uitingen te weigeren, indien zij deze niet verenigbaar acht met de doelstellingen van
Hockeyvereniging HCH of haar sponsorbeleid.

Zie volgende pagina voor de regels met betrekking tot de kledingsponsoring en aanleveren van
artwork ten behoeve van doek sponsoring.
Uiteraard staan wij u graag te woord over de mogelijkheden die het beste de belangen van u als
sponsor en ons als club behartigen.
Neem bij vragen graag contact op met de Sponsor Commissie hockeyvereniging Hilvarenbeek
sponsor@hilverhockey.nl
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Menukaart sponsoring seizoen 2018-2019 (tarieven per seizoen)
BIJLAGE A: REGLEMENT KLEDINGSPONSORING
Wij geloven in de gezellige sfeer binnen onze club en realiseren ons dat kledingsponsoring een groot
enthousiasme bij zowel het gesponsorde team als de sponsor teweegbrengt. Het is de ervaring dat de
gesponsorde kleding met trots en zelfvertrouwen wordt gedragen.
Op dit moment heeft HCH al diverse enthousiaste kledingsponsors en zijn er sponsorafspraken met
Van Gool Sport inzake wedstrijdshirts en het leveren van extra kleding. Het is dus van groot belang
dat er altijd contact met de sponsorcommissie wordt opgenomen om de belangen van alle sponsoren
(dus ook die van de nieuwe sponsor) te behartigen. Zo zullen er teleurstellingen worden voorkomen.
Om een en ander in goede banen te leiden hebben we onderstaand een aantal regels opgesteld.
1.

De vereniging streeft naar uniformiteit in alle kleding. Uiteraard is het wedstrijdtenue
vastgesteld en verplicht.
Met betrekking tot de overige kleding heeft het sterk de voorkeur dat deze volgens de
richtlijnen van de club worden gebruikt. https://clubs.reeceaustralia.com/nl/hchilvarenbeek/clubcollectie

2.

De sponsor kan nooit alleen kleding (met naam of logo) verstrekken aan een team van de
hockeyclub. Er dient ALTIJD ook door de sponsor een prestatie naar de vereniging toe
geleverd te worden. De sponsorbijdrage is afhankelijk van het afgesproken pakket, maar
vanaf € 400 tot 750 per jaar per team.
Wordt er geen bedrijfsnaam op de kleding gedrukt, dan is het toegestaan dat een sponsor een
team met kleding steunt, met uitsluitend HCH embleem en eventuele rugnummers en namen.
Er is dan geen extra bijdrage van toepassing. Echter dient elke vorm van kledingsponsoring te
worden voorgelegd aan de sponsorcommissie. In geval van contrasterende belangen heeft de
sponsorcommissie het recht om een veto uit te spreken.

3.

Vanwege huidige sponsorafspraken is kledingafname (met naam of logo) te realiseren bij Van
Gool Sport.

4.

Een potentiële sponsor is van harte welkom om met de sponsorcommissie te overleggen over
de mogelijkheden. Het aangaan van een contract dient vooraf door de sponsor, coach of
teammanager van het betreffende team ter goedkeuring aan de sponsorcommissie
voorgelegd te worden. Na het aangaan van een contract zal de bestelling in overleg met de
teammanager en Van Gool Sport worden voorbereid. De vereniging is de uiteindelijke
opdrachtgever van de bij Van Gool Sport te plaatsen opdracht.

5.

Elke vorm van teamsponsoring wordt aangegaan voor een nader te bepalen periode met een
minimum van 1 jaar.

6.

De kleding wordt door de sponsor aan het totale team ter beschikking gesteld en nooit aan
een individu.
Het is de keuze van de sponsor of de kleding bij het team blijft, dan wel ʻmeegroeitʼ met het
team van een speciaal teamlid (dochter/zoon). In geval van een meerjarige overeenkomst is
de sponsor verplicht om nieuwe teamleden te voorzien van de benodigde kleding tegen de
aangegeven bedragen per persoon. In geval van hoofdsponsorschap Goud zal HCH
zorgdragen voor het voorzien van de benodigde kleding van de nieuwe teamleden en de
daarbij behorende kosten. Het betreft enkel aanvullingen en niet de vervanging van de kleding
van het totale team.
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Menukaart sponsoring seizoen 2018-2019 (tarieven per seizoen)
VERVOLG BIJLAGE A: REGLEMENT KLEDINGSPONSORING

7.

Sponsor is eigenaar van de kleding (niet het dragende lid). Indien een lid het team verlaat
dient dit lid de geleverde kleding te retourneren, zodat kleding voor nieuw teamlid gebruikt kan
worden (tenzij de sponsor anders bepaalt). In geval van een niet verlengde/geldige
overeenkomst dient de kleding bij de teammanager ingeleverd te worden. In het geval de
sponsor bepaalt dat het teamlid de kleding mag behouden geldt dat de kleding niet meer
tijdens wedstrijddagen mag worden gedragen.

8.

De coaches en/of managers zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst verantwoordelijk
voor de kleding en het normaal gebruik hiervan door de teamleden. Het teamlid dient kleine
reparaties zelf te verzorgen.

9.

Er wordt verwacht dat het team regelmatig contact onderhoud met de sponsor en de sponsor
voorziet van een teamfoto in ʻvolle uitrustingʼ.

10.

Genoemde bedragen zijn per seizoen en exclusief BTW
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Menukaart sponsoring seizoen 2018-2019 (tarieven per seizoen)
BIJLAGE B: AANLEVEREN LOGO EN ARTWORK VOOR SPONSORDOEK VELD
Algemene aanleverspecificaties banners Hockeyclub Hilvarenbeek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 1 cm snijmarge rondom.
Lever je bestanden aan in CMYK.
Gebruik een minimale resolutie van 100dpi in je ontwerp.
Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen.
Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.
Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.
Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.

Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk
vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator (AI of EPS) of
Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff
(1 laag) aangeleverd worden.

Afmeting doek:

280 x 80 cm

Afloop:

1 cm rondom

Aanleverformaat:

282 x 82 cm

Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen.
Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.
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BIJLAGE C: PLATTEGROND HOCKEYCLUB
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