
 

 

SPONSORING HC WALCHEREN 

Naast het creëren van een sportief uitdagende omgeving waar 

van prestaties, winst en samenspel kan worden genoten, hebben 

wij als vereniging het doel om ook de mensen in de omgeving 

van de sporters bij HC Walcheren te betrekken. Zo speelt de 

vereniging een verbindende rol in de samenleving op Walcheren. 

Hockey is een echte familiesport. Zo zijn ook binnen onze 

vereniging alle leeftijdsgroepen en lagen van de bevolking 

vertegenwoordigd. Door naast de trainingen en de competitie 

verschillende activiteiten te organiseren werken wij gericht aan 

het stimuleren van zowel de sportieve aantrekkingskracht van  

HC Walcheren als de betrokkenheid bij en het verblijfsplezier 

rondom onze hockeyvelden. Enkele voorbeelden hiervan zijn; 

het jaarlijks druk bezochte familiehockeytoernooi, de immer 

gezellige team-avonden, de trim-hockey voor senioren en de 

introductietrainingen voor de jeugd, waarbij ook vriendjes en 

vriendinnetjes van onze jeugdleden kennis kunnen maken met 

de sport. 

HC Walcheren is sportief ambitieus en om deze ambities invulling 

te geven en verder uit te breiden, kunnen we niet zonder de 

steun van onze sponsoren. Wij  bieden dan ook diverse 

mogelijkheden om de vereniging te ondersteunen en 

tegelijkertijd uw bedrijf/organisatie te profileren, te bouwen aan 

een (zakelijk) netwerk, de naamsbekendheid te vergroten en 

uiting te geven aan maatschappelijke betrokkenheid. Dit kan 

vanaf naamsvermelding tegen een kleine financiële bijdrage tot 

levering van goederen en/of diensten. Op de volgende bladzijde 

zullen we dit verder toelichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC WALCHEREN 

HC Walcheren is dé 

hockeyclub van Walcheren, 

voortgekomen uit de fusie van 

de Middelburgse en Vlissingse 

hockeyclub.   

Met ruim 600 leden en 30 

teams in diverse competities 

worden mooie, sportieve 

prestaties behaald, die niet 

onopgemerkt blijven in de 

regionale pers. 

Sinds 2011 speelt HC 

Walcheren op Sportpark 

Vrijburg, centraal gelegen op 

de grens van Middelburg en 

Vlissingen. Met 2 semi-

watervelden, 1 zand 

ingestrooid veld en een groot, 

modern clubgebouw, een 

mooie thuisbasis voor de club. 

Naast HC Walcheren zijn ook 

atletiek vereniging Dynamica, 

het Vrijburgbad en Optiesport 

op en nabij Sportpark Vrijburg 

te vinden. 

In aanvulling op het 

veldseizoen, dat loopt van 

april tot november, wordt in 

de wintermaanden in de zaal 

getraind en gespeeld. 

 

 

SPONSORCOMMISSIE 

Heeft u zelf een groot netwerk, 

commerciële instelling en een 

hart voor HC Walcheren? Dan 

kunt u iets betekenen voor onze 

vereniging! Wij zijn hard op 

zoek naar ondersteuning van 

onze sponsorcommissie om nog 

meer sponsoren aan ons te 

binden. 

 

 

Laat het ons weten via: 

sponsor@hcwalcheren.nl 

 

 



 

 

 

COMMUNICATIE 

We maken gebruik van verschillende communicatiemiddelen om 

contact te houden met onze leden en de omgeving te informeren 

over de sportieve prestaties, evenementen en andere 

aangelegenheden. Als sponsor kunt u hiervan gebruik maken 

door op deze kanalen te adverteren. 

Onze website (www.hcwalcheren.nl) is een bron van informatie 

over onze vereniging, actueel nieuws, de hockeysport en 

praktische organisatorische zaken van en voor de teams. 

Hierdoor wordt de website niet alleen door onze eigen leden 

bezocht maar ook door mensen die meer van de sport willen 

weten.  

Andere communicatiekanalen die we actief benutten ten behoeve 

van de betrokkenheid bij en bekendheid van de vereniging zijn 

de mobiele app LISA, Facebook, Twitter en Instagram. 

Daarnaast benutten we ook lokale media als Omroep Zeeland, 

de PZC, De Faam en CTV. 

SPONSORMOGELIJKHEDEN 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW 

¹ Contract voor 3 jaar, bij verlenging gelden andere prijzen 

² Maximale formaat van bedrukking verschilt per positie op het shirt 

³ Bedrukking op rug/borst: 1e jaar is €900,- daarna €750,- per jaar 

⁴ Advertentie komt pagina groot op de Narrowcasting (eigen pagina) 

 Logo komt o.a. bij wedstrijdschema en het nieuws te staan 
. 
Teamkleding sponsoren zoals trainingspakken, teamvesten e.d? Neem contact op 

met de sponsorcommissie! Zie ook de spelregels voor teamsponsoring. 
 

 Opties Formaat Prijs per jaar Eenmalige 
kosten 

1 Veldnaam n.v.t. €1500,- ¹ €250,- 

2 Bord 
(veld 1) 

3050*800 
óf 2400*800 

€375,- ¹ €250,- 
Maken bord 

3 Bord 
(veld 2) 

3050*800 
óf 2400*800 

€325,- ¹ €250,- 
Maken bord 

4 Bord 
(veld 3) 

3050x800 
óf 2400*800 

€285,- ¹ €250,- 
Maken bord 

5 Wedstrijdshirt 
Dames 1/Heren 1 

² €900,- ³ 
Rug óf borst 

n.v.t. 

6 Wedstrijdshirt 
Senioren 

² €600,- 
Rug óf borst 

n.v.t. 

7 Wedstrijdshirt 
Junioren 

² €600,- 
Rug 

n.v.t 

8 Wedstrijdshirt 
Jongste Jeugd 

² €500,- 
Rug 

n.v.t. 

9 Narrowcasting 
Clubhuis 

Advertentie 
óf Logo ⁴ 

€250,- ¹ 
€125,- ¹ 

n.v.t. 

 

 

ONZE SPONSORS 

Onderstaand vindt u een 

overzicht van een aantal 

bedrijven die ons reeds 

ondersteunen. 

 

Hoofdsponsor:  

ABN AMRO Bank 

 

“Vrienden van HC Walcheren” 

 

Sponsoren: 

A Domani 

Accountants & Adviesgroep Rijkse 

Automotions 

Bouwgroep-Peters BV 

Damen Ship Yards 

De Zeeuwse Alliantie Notarissen 

Driekleur Verzekeringen 

Eye accountancy 

Hildernisse eten en drinken 

Hünkemöller 

Heykon 

Intersport Erik 

Justion Advocaten 

Letternet 

Mini Mundi 

Personal Fysio 

Ponyhof Aagtekerke 

Reumazorg Zuid West Nederland 

Rijbewijsteam 

Sligro 

Sportpoint De Bie 

Studiepro 

Van Boven Advocaten 

Weststrate 

Wisse vastgoed 

Wolf Legal 

 

INTERESSE? 
 

Heeft u interesse om HC 

Walcheren te sponsoren? Of 

heeft u een idee om onze 

vereniging op een andere 

manier te ondersteunen door 

middel van bijvoorbeeld 

producten of diensten? Dan 

horen we graag van u. 

 

Bezoekadres: 

Sportweg 10 

4387 PM Vlissingen 

 

Postadres: 

Postbus 287 

4380 AG Vlissingen 

sponsor@hcwalcheren.nl 

 

http://www.hcwalcheren.nl/

