
Doelgroepen en bereik

• Hockey kent een sterk clubgevoel met een grote 
   schare vrijwilligers. Meer dan 70% van de top van het 
   Nederlandse bedrijfsleven speelt zelf hockey of is 
   bekend met hockey. Door deze grote betrokkenheid 
   komt het business-to-business effect goed tot zijn 
   recht. 

• Hockey heeft ook een sociaal karakter; er nemen 
   meerdere gezinsleden en generaties deel aan deze 
   sport.

• Hockey is een van de weinige sporten die de 
   afgelopen jaren een forse groei heeft doorgemaakt.

HC Helmond is trots op haar sponsoren en partners die 
het realiseren van sportieve doelen en het ontwikkelen 
van de vereniging mede mogelijk maken. 
HC Helmond is altijd op zoek naar een partnership 
met een ‘win-win’ situatie. Wij hopen op de steun van 
sponsoren te kunnen (blijven) rekenen en danken u bij 
voorbaat daarvoor! 

Contact

Voor aanvullende informatie, het maken van een afspraak 
of andere vragen kunt u contact opnemen met de sponsor-
commissie via email: sponsoring@HCHelmond.nl
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Teamsponsoring
opdruk van, per sponsor

1 sponsor 2 sponsoren 3 sponsoren

Dames 1 of heren 1 € 5.000,- € 3.700,- € 3.333,-

Dames 2 / Heren 2 / DJ1 / HJ1 € 1.500,- € 1.125,- € 1000,-

MA1 of JA1 / MB1 of JB1 € 1.500,- € 1.125,- € 1000,-

MC1 of JC1 /  MD1 of JD1 € 750,- € 563,- € 500,-

Overige 11-tallen € 100,- € 75,- € 67,-

8-tallen en 6-tallen € 75,- € 56,- € 50,-

Bedrijfslidmaatschap
Terwijl u zelf speelt of geniet van het spel, kijkt het publiek naar uw sponsorbord langs het veld. 
Twee vliegen in 1 klap: u wordt bedrijfslid van HC Helmond en u vergroot de zichtbaarheid en 
naamsbekendheid van uw bedrijf, u krijgt toegang tot het zakelijke netwerk van Business Club HC 
Helmond en via onze website bereikt u uw doelgroep.

Sponsorborden
Circa 1300 acti eve recreanten, jong en oud, meer dan 300 vrijwilligers, supporters en ouders 
komen wekelijks op HC Helmond. Met een sponsorbord bereikt u hen.

- Vanaf € 115,- per meter, de bedragen zijn exclusief eenmalige maakkosten.
- Contractperiode voor 3 jaar. Wordt automati sch verlengt met 1 jaar tot wederopzegging. Opzegtermijn is drie maanden.
- Prijsindexati e 2,5 %

Sponsorborden langs hockeyveld
3 meter 6 meter 9 meter 12 meter

Reclamebord hoofdveld A laag € 540 € 1.025 € 1.400 € 1.830

Reclamebord hoofdveld A half hoog € 755 € 1.455 € 2.100 € 2.690

Reclamebord hoofdveld A hoge positi e € 915 € 1.780 € 2.585 € 3.340

Reclamebord overige velden € 380 € 700 € 970 € 1.160

Binnen HC Helmond maken we een onderscheid 
tussen prestati ehockey en, het meer recreati eve, 
recreati ehockey. Prestati ehockey omvat alle eerste 
teams tot en met de D-jeugd: H1, D1, JA1, MA1, 
JB1, MB1, JC1, MC1, JD1 en MD1. Recreati ehockey 
omvat alle andere teams. Beide vormen van 
teamsponsoring mogen alleen na overleg met de 
sponsorcommissie.

Spelregels prestati ehockey
Teamsponsoring bestaat uit het beschikbaar stellen 
van met commerciële opdruk voorziene wedstri-
jdtenues en trainingspakken door één of meerdere 
sponsoren. 

In overleg kunnen ook sti cktassen, coachjassen 

en warming-ups shirts gesponsord worden. Ook 
naamsvermelding op vervoersmiddelen, kleding 
team begeleiding en het programmaboekje behoort 
na overleg tot de mogelijkheden. 

Als tegenprestati e heeft  u via het team exposure, 
wordt uw logo op de HCH website geplaatst en 
mogen 2 personen deelnemen aan de business club 
acti viteiten. 

Spelregels recreati ehockey
Elke sponsor levert jaarlijks een (symbolische) 
bijdrage (zie overzicht) aan de clubkas. Deze vorm 
van sponsoring geeft  de sponsor geen recht op 
businessclub acti viteiten of vermelding van logo op 
de HCH website.

Teamsponsoring
HCH-spelers zijn de ambassadeurs van HC Helmond. Als teamsponsor kunt u meelift en op de uitstraling 
en het bereik van deze ambassadeurs. Om alle belangen goed te kunnen beharti gen hebben we een 
aantal regels voor teamsponsoring vastgesteld. Deze regels worden vanaf start van het seizoen 2017-
2018 gehanteerd.

Alle sponsoring die plaatsvindt zonder goed-
keuring door de sponsorcommissie zal conform 
deze tabel jaarlijks in rekening worden gebracht 
bij het team en/of de sponsor.

Sponsorbedragen zijn exclusief de aanschaf/
bedrukking van het gesponsorde arti kel. 

Bij sponsoring van het wedstrijdtenue dient dit 
het offi  ciële wedstrijdtenue te zijn. Bedrukking 
moet conform regels KNHB en via Gunneman 
Intersport in Helmond, zij berekenen de kosten 
nett o door aan de sponsor. Voor verdere infor-
mati e zie www.hchelmond.nl.

Bedrijfslidmaatschap
small medium large X-large

€ 760 € 1.200 € 1.700 € 2.190

Naamsvermelding sponsorborden langs hoofdveld A 3 mtr bord 3 mtr bord 3 mtr bord 3 mtr bord

Naamsvermelding website met directe link + + + +

Speelrecht 1 speler 2 spelers 3 spelers 4 spelers

Business Club lid HC Helmond: Uitnodiging voor een 
aantal netwerkbijeenkomsten per seizoen 1 persoon 1 persoon 2 personen 2 personen

- Genoemde prijzen zijn excl. aanschaf- en maakkosten van het bord, excl. BTW. 
- Ter indicati e: de contributi ekosten voor senior lidmaatschap bedraagt € 305 pp  
- Het bedrijfslidmaatschap gaat u aan voor een periode van 3 jaar en wordt daarna sti lzwijgend met een jaar verlengd met een 
   opzegtermijn van drie maanden (voor afl oop contract).
- Prijsindexati e 2,5% per jaar en bij verandering van de contributi ekosten veranderen de kosten voor het bedrijfslid
  maatschap mee.

Bedrijfsuiti ngen overig sportcomplex

Dug-out veld A, 2x logo € 750

Dug-out veld B, 2x logo € 500

Dug-out veld C of D, 2x logo € 200

2x logo doel veld A € 1.000

2x logo doel veld B € 750

2x logo doel veld C of D € 250

Logo op picknicktafel terras € 250

Bord boven fi etsenstalling € 250

Brommer/Scooterstalling € 250

HC Helmond sponsormenu 2017-2018

Sponsoren Special Sponsor
borden

Team / Kleding Sponsoring

Goud Zilver Brons Bedrijfs
lidmaat-

schap

Langs 
het veld

Team 
Dames 1 of 

Heren 1

overige 
prestati eteams

Recreati e
teams

Exposure € 7.688 € 4.100 € 2.563 vanaf 
€ 760

va € 115 
p/mtr

€ 5.000 vanaf € 750 vanaf € 75

Naamsvermelding reclamezuil bij ingang comlex x x x

Naamsvermelding scorebord x

Naamsvermelding sponsorborden in clubhuis x x x x

Naamsvermelding sponsorborden boven de tribune hoofdveld A x x x

Naamsvermelding sponsorborden langs hoofdveld A x x x x x

Naamsvermelding sponsorborden langs veld B x x

Naamsvermelding HC Helmond website met directe link x x x x x

Maatwerk +++ ++ +

Speelrecht x

Naamsvermelding op wedstrijdshirt en trainingspak x x x

Naamsvermelding op kleding van trainers opti e opti e

Hospitality
Business Club lid HC Helmond
Uitnodiging voor een aantal netwerkbijeenkomsten per seizoen 

4 pers 2 pers 2 pers vanaf
1 pers

2 pers 2 pers

Extra
Beschikbaarheidstelling voor het gebruik van onze accommodati e 
voor een sportacti viteit voor uw bedrijf 

x x x x

Foto met team in het clubhuis x


