Sponsor
programma

Hockeyclub Voorne
Hellevoetsluis
een club met ambitie!
Boerseweg 1 3221 LA Hellevoetsluis - www.hcvoorne.nl

Hockeyclub Voorne

belangrijk.
leert een kind om te gaan met verlies en winst en leert een

Om dit te realiseren draait het binnen onze vereniging

vrijwilligerswerk voor de club.
maken en houden van de vereniging. En dat willen we
natuurlijk ook blijven. Onze vereniging draait in grote mate

Hockeyclub Voorne is een gezonde en dynamische
een belangrijke doelstelling van de vereniging. Zowel in de

noodzaak en de mogelijkheden om het aantal leden te laten
streven ernaar een omgeving te bieden waarin iedereen de

clubhuis.
ontwikkelen.

hiervan gebruik gemaakt.

www.hcvoorne.nl

Wat heeft Hockeyclub Voorne te bieden?

Sponsormogelijkheden

deze borrels ook zo interessant dat je hier wel bij aanwezig
wilt zijn. Ook zijn er toernooien en andere events waarbij

zoveel wedstrijden ligt het bereik ver buiten Voorne alleen.

voor trainers en veel meer. Wij hebben een aantal zeer

Hockeyclub Voorne met volledige rechtsbevoegdheid.

brengen.

Wij gaan er vanuit dat bovenstaande ook interessant
sponsorcommissie@hcvoorne.nl
Wij verwelkomen je natuurlijk bijzonder graag als sponsor!

Een sportclub
is een uitstekend
podium!

eenduidigheid en herkenbaarheid te borgen...

Sponsorpakketten “Vrienden van Hockeyclub Voorne”

•
•
en biedt daarmee een stabiele basis voor de komende

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

moet voldoen aan de vastgestelde kleuren door de
vereniging en de eisen vanuit de Hockeybond).

en geen concurrenten

en dames 1)
•

•
•
•

•
met bedrukking

•

•

•
langs een veld.

wedstrijddagen
•
•
voor een dag in overleg

van Hockeyclub Voorne

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

bedrukking
bedrukking van het reclamebord

•

•

Een club
met ambitie!

•
• Mogelijkheid tot het organiseren van een clinic met
•

•

•
•
•

•

Overzicht van sponsorpakketten
Brons

Zilver

1

2

Prijsoverzicht

Aanvullende mogelijkheden

materiaal

Vlag

ntb

Minimaal 3

Bord

1

Minimaal 3

Bord

Minimaal 3
Blaashaal

Minimaal 3

1

Minimaal 3

van banners
(incl een standaardbord)

Vlag bij clubhuis**
Minimaal 3
3 mtr reclamebord langs veld 1**

3 mtr reclamebord langs veld 1**

overige teams
alle

(geen 1e

ntb

Minimaal 1

ntb

Minimaal 1

ntb

Minimaal 1

ntb

Minimaal 3

ntb

Minimaal 3

e

aangewezen leverancier.
Trainingsmaterialen

Scheidsrechterskleding
Evenementen**

veel meer mogelijkheden.

gemeente aangevraagd worden.

Aanvullende informatie & overige voorwaarden

Veld-adoptie

Vlagsponsoring
Hockeyclub Voorne biedt bedrijven de
ter beschikking te stellen en deze te voorzien van een
vastgelegd in de Hockeyclub Voorne-menukaart. Hockeyclub
•
•
•

•

veld word aangeduid met de naam van het

kledinglijn (zie menukaart)

gemiddeld 3 nieuwe vlaggen noodzakelijk te zijn)

•
van Hockeyclub Voorne
•
• Minimaal 1 seizoen
•
welk team de kleding zal dragen

Langs de verschillende velden biedt Hockeyclub Voorne een

•
•

andere vlaggenmasten
te verkrijgen.

•
van Hockeyclub Voorne

•
•

gewenste bedrukking

•

dragen

rekening houden
• Hockeyclub Voorne zal het kleine onderhoud van
de reclameborden voor haar rekening nemen (oa.
schoonhouden van de reclameborden)

•

u eenmalig verschuldigd aan de vereniging

•
•
•
•
•

Je krijgt niet alles
wat je wenst,
je krijgt waar je
voor werkt.
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