
 

 

Teamsponsoring HC Walcheren 

 

Sportsponsoring is nog altijd een zeer ‘sympathiek’ instrument waarmee u uw 

communicatiestrategie kunt ondersteunen. Het stelt u immers in staat om uw 
bedrijfsnaam, product, of dienst dynamisch te presenteren, terwijl u tevens een 

belangrijke rol speelt als supporter van uw favoriete sportclub, of team. Er is sprake van 

een voordeel voor zowel de sponsor als de sportclub, of team. 

 
Ook bij HC Walcheren is het mogelijk om uw bedrijf te promoten door middel van 

reclame op de wedstrijdkleding. Er zijn verschillende mogelijkheden op de 

wedstrijdkleding om sponsoruitingen te plaatsen. Zo heeft onze hoofdsponsor ABN AMRO 

een prominente plek op alle shirts van de junioren en jongste jeugd namelijk op de borst. 
Natuurlijk zijn er ook nog vele andere mogelijkheden zoals op de mouw of de rug van de 

wedstrijdshirts. Welke mogelijkheden er allemaal zijn met betreffende regels is terug te 

vinden in bijlage 2, tevens ook terug te vinden in het KNHB Bondsreglement Artikel A.7.7 

 

 
Regels en richtlijnen HC Walcheren 

Alle door HC Walcheren opgestelde regels en richtlijnen zijn binnen de kaders van het 

KNHB Bondsreglement Artikel A.7. 

 
1. Iedere vorm van sponsoring van textiel en/of materialen loopt per definitie vooraf 

met meldingsplicht via de sponsorcommissie van HC Walcheren 

2. Alle sponsoruitingen moeten voldoen aan de door de KNHB opgestelde regels 

terug te vinden in het KNHB Bondsreglement Artikel A.7. 
3. Tevens moeten alle sponsoruitingen passen in het beleid van HC Walcheren, dit 

ter beoordeling aan of de sponsorcommissie dan wel het bestuur. 

4. Alle soorten sponsoring worden vastgelegd in een contract, opgemaakt door de 

sponsorcommissie van HC Walcheren. 
5. Mogelijkheden teamsponsoring 

a. Reclame-uitingen op het wedstrijdshirt. 

b. Reclame-uitingen op broek/rok. 

c. Reclame-uitingen op trainingspakken. 

d. Reclame-uitingen op overige textiel/materialen 
e. Reclame-uitingen Dames 1/Heren 1 

Zie bijlage 1 voor de uitgewerkte mogelijkheden 

6. Alle vormen van teamsponsoring op het wedstrijdtenue hebben een duur van 1 

seizoen (augustus van het betreffende jaar tot en met juli van het volgende jaar) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Bijlage 1 

Mogelijkheden teamsponsoring 

Zoals aangegeven bij punt 5 onder Regels en richtlijnen HC Walcheren 

 
Voor alle sponsoren is er keuze met betrekking tot het regelen van de sponsorkleding. 

Dit kan of door HC Walcheren voor de sponsor geregeld worden óf de sponsor regelt dit 

zelf. Hieronder de voorwaarden waaraan voldaan moet worden en de bijbehorende 

sponsorbedragen. 
 

 

Teamsponsoring, textiel door sponsor zelf geregeld 

Kosten €450,-/€75,- bordsponsor of “Vrienden van HC Walcheren” 
Textiel mag via andere leveranciers komen dan de leveranciers van de club. Als 

HC Walcheren benadrukken we dat we graag zien dat onze textielleveranciers, 

Intersport Erik (Middelburg) en Sportpoint De Bie (Vlissingen) ook door 

teamsponsors worden benaderd om de benodigde textiel buitenom het 

wedstrijdtenue te leveren. Bij het zelf regelen van de teamkleding dient de 
teamsponsor of bordsponsor of lid van de Vrienden van HC Walcheren te worden. 

Meer uitleg hierover kan opgevraagd worden bij de sponsorcommissie. 

 

Reclame-uitingen op het wedstrijdshirt, m.u.v. Dames 1/Heren 1 
Kosten: €600,- per team, exclusief bedrukking 

Er vanuit gaande dat er 15 spelers + 1 keeper in een team zitten. 

Alle reclame-uitingen dienen door de sponsor aangeleverd te worden in het juiste 

formaat en bestandstype, overeen te komen met de drukker. 
 

Reclame-uitingen op broek/rok, m.u.v. Dames 1/Heren 1 

Kosten: €550,- per team, exclusief bedrukking 

 Er vanuit gaande dat er 15 spelers + 1 keeper in een team zitten. 
Alle reclame-uitingen dienen door de sponsor aangeleverd te worden in het juiste 

formaat en bestandstype, overeen te komen met de drukker. 

 

Reclame-uitingen op trainingspakken, m.u.v. Dames 1/Heren 1 

Kosten: afhankelijk van de wensen van de sponsor 
Trainingspakken kunnen in alle merken en kleuren besteld worden. Natuurlijk 

hebben we als HC Walcheren ook een club trainingspak. Andere trainingspakken 

kunnen ook, per merk hangt daar een ander prijskaartje aan. De 

sponsorcommissie kan offertes voor u opvragen voor verschillende merken. 
Alle reclame-uitingen dienen door de sponsor aangeleverd te worden in het juiste 

formaat en bestandstype, overeen te komen met de drukker. 

 

Reclame-uitingen op overige textiel/materialen 
Kosten: afhankelijk van de wensen van de sponsor 

Onder overige textiel/materialen kunnen bijvoorbeeld truien voor na de wedstijd 

vallen, of speciale shirts voor de warming-up. Ook bidons of tassen voor de sticks 

en kleding behoren tot de mogelijkheden. Voor alle mogelijkheden vraag hier naar 

bij de sponsorcommissie 
 

Reclame-uitingen Dames 1/Heren 1 

Kosten: afhankelijk van de wensen van de sponsor 

Vraag naar de mogelijkheden bij de sponsorcommissie om een 1e senioren team 
van HC Walcheren te sponsoren. Voor deze teams maken we voor u graag een 

sponsorpakket op maat! 

 

 
 

 



 

 

Bijlage 2 

KNHB Bondsreglement Artikel A.7 

 
A.7 Wedstrijdkleding en spelersuitrusting  
7.1 - Clubtenue  

1. Een vereniging dient, conform de bepalingen in het huishoudelijkreglement, een kleurencombinatie te kiezen voor een 

clubtenue (shirt/blouse; broek/rok; kousen) dat door haar spelers tijdens bondswedstrijden zal worden gedragen.  

2. Een vereniging mag in het clubtenue geen wijziging brengen, dan na verkregen toestemming van het  bondsbestuur, 

gehoord de competitieleiding.  

3. Aan een vereniging die dit verbod overtreedt, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.  

 

7.2 - Verplichting tot het spelen in het clubtenue  

1. De spelers van de teams van een vereniging zijn verplicht de bondswedstrijden in het clubtenue te spelen. De 

competitieleiding kan, op daartoe vooraf door de vereniging gedaan verzoek, hiervan ontheffing verlenen voor de spelers van 

een team van een vereniging dat speelt in de standaardklasse dames dan wel heren of in een (landelijke-, interdistricts- of Super 

A-/B-)competitie van de A-, B- of C-jeugd meisjes dan wel jongens.  

2. Voor een team van een bezoekende vereniging geldt voorts ook dat het zich dient te kleden in een shirt/blouse en kousen 

waarvan de kleur duidelijk afwijkt van die van shirt/blouse en kousen van de ontvangende partij.  

3. a. Spelers van een team dat speelt in de standaardklasse dames of heren, in een landelijke-, interdistricts- of Super A-/B-

competitie van de A-, B- of C-jeugd meisjes of jongens, dan wel in de hoogste klasse van de A-, B- of C-jeugdcompetitie meisjes 

of jongens van een district, dienen een duidelijk rugnummer te dragen. Deze rugnummers dienen onderling verschillend te zijn.  

b. De competitieleiding kan voor wedstrijden aanvullende bepalingen voor het gebruik van rugnummers geven.  

4. De aanvoerders van alle teams uitkomende in een door de competitieleidinggeorganiseerde competitie zijn verplicht een 

‘aanvoerdersband’ om de linkerarm te dragen; de band dient een duidelijk van het shirt afwijkende kleur te hebben.  

5. Voor leden die op religieuze gronden een andere kledingvoorkeur uiten, kan de vereniging een uitzondering maken op de 

kledingvoorschriften. Het is toegestaan om onder het clubtenue een legging en een shirt met lange mouwen te dragen. Ook het 

dragen van een sporthoofddoek is toegestaan. Wel moet hierbij de veiligheid, de sportieve functionaliteit en de herkenbaarheid 

van de club zijn gewaarborgd.  

6. Bij niet voldoen aan de bepalingen van A.7.2 kan aan de betreffende vereniging een geldboete worden opgelegd van ten 

hoogste € 250,00 per geval.  

 

7.3 - Maatregelen bij op elkaar gelijkend tenue of niet voldoen aan de regels  

1. Indien de scheidsrechters van oordeel zijn, dat in een wedstrijd niet wordt voldaan aan het gestelde in regel A.7.2, kunnen zij 

passende maatregelen laten nemen dan wel de speler(s) het uitkomen in de wedstrijd ontzeggen tot het tenue in 

overeenstemming met de voorschriften is gebracht.  

2. Bij niet of niet behoorlijk voldoen aan het gestelde in de regels A.7.2 en A.7.3.1 (opvolgen passende maatregelen) kan aan een 

vereniging een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.  

 

7.4 - Spelersuitrusting bij veldhockey  

1. De uitrusting van de spelers van een team dient te voldoen aan eisen als omschreven in het spelreglement hockey.  

2. De scheidsrechters bij een wedstrijd kunnen spelers het gebruik van uitrustingstukken die naar hun mening gevaar voor 

anderen opleveren, ontzeggen.  

3. Het dragen van scheenbeschermers en gebitsbescherming tijdens de wedstrijden is verplicht.  

 

7.5 - Uitrusting wedstrijddeelnemers bij zaalhockey  

1. De uitrusting van spelers van een zaalhockeyteam dient te voldoen aan eisen als omschreven in het spelreglement 

zaalhockey. De uitrusting van zowel spelers als doelverdedigers en die van scheidsrechters en begeleiders mag voorts geen 

delen bevatten die schade aan de speelvloer kunnen veroorzaken. Aan de klompen en legguards van de doelverdediger mogen 

geen metalen gespen zitten (dus ook niet afgeplakt). Bij het niet voldoen aan deze verplichting wordt deze doelverdediger 

deelname aan de wedstrijd ontzegd, totdat de uitrusting in orde is gemaakt. Er vindt geen uitstel van het aanvangstijdstip van de 

wedstrijd plaats.  

2. De (teams van de) verenigingen dienen voorts te voldoen aan de door de beheerders of verhuurders van de 

speelaccommodaties te stellen speciale en onderling afwijkende voorwaarden en eisen omtrent kleding en uitrusting van de 

spelers in de zaal, die voor de aanvang van de zaalhockeycompetitie door de competitieleiding aan de betrokken verenigingen 

worden kenbaar gemaakt.  

3. De vereniging is verplicht deze voorwaarden en eisen te publiceren in het verenigingsblad/op de verenigingswebsite, of 

anderszins aan de betrokken spelers, begeleiders en door haar aan te wijzen scheidsrechters kenbaar te maken. Bij niet 

nakomen van deze verplichting kan aan de betrokken vereniging een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.  



 

 

4. Het is een speler (ook een doelverdediger), begeleider of scheids-rechter verboden de speelvloer te betreden als 

zijn/haaruitrusting niet voldoet aan de gestelde voorwaarden en eisen van het spelreglement en die van de betreffende 

zaalaccommodatie. 

5. De vereniging is aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit overtreding van dit verbod door een of meer spelers dan wel 

begeleiders of door haar aangewezen scheidsrechters en is verplicht deze schade te vergoeden. Voorts kan aan de betrokken 

vereniging een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00. 

 

7.6 - Reclame op wedstrijdkleding, -uitrusting, kunstgrasvelden en ander materiaal dat voor een wedstrijd van belang is  

1. Onder wedstrijduitrusting wordt in deze regel verstaan: alle tijdens een wedstrijd gedragen kleding, schoeisel, 

lichaamsbeschermers en sticks, alsmede de (kunst)grasmat, de doelen en de veldvlaggen.  

2. Het is wedstrijddeelnemers en verenigingen slechts toegestaan, indien is voldaan aan het bepaalde in artikel A.7.6 t/m A.7.8 

van dit reglement, reclame te voeren op tijdens een wedstrijd te gebruiken wedstrijduitrusting, een handelsnaam, merk of 

reclame te dragen, of aan te brengen, behoudens de gangbare reclame-uiting van de producent fabrikant van het betreffende 

artikel. De naamsvermelding van de fabrikant mag maximaal een oppervlakte van 20 cm2 te hebben.  

3. Het is een vereniging evenwel toegestaan reclame te (doen) maken op de wedstrijdkleding (shirts, broek/rok en/of kousen) 

die tijdens bondswedstrijden in Nederland door de spelers worden gedragen, mits de bepalingen in de navolgende regelingen 

‘shirtreclame’ (regel A.7.7) en ‘sponsorovereenkomst’ (regel A.7.8) in acht zijn genomen en de daartoe strekkende afspraken 

tijdig tevoren schriftelijk aan het bondsbestuur zijn gemeld.  

4. Het is slechts toegestaan één reclame-uiting op de wedstrijdbal te plaatsen. Deze reclame-uiting mag niet groter zijn dan 10 

cm2.  

5. Tevens is het toegestaan om op een (kunst)grasveld één ingeweven of ingezaaide reclame-uiting aan te brengen. Deze 

reclame-uiting dient tenminste 50 cm buiten de zijlijn of achterlijn (gemeten vanaf de buitenzijde van de zijlijn of achterlijn) te 

zijn aangebracht.  

6. Bij tv-registratie mogen reclameborden/doeken alleen conform het Mediareglement van het Commissariaat voor de Media 

worden opgehangen.  

7. Reclame op de buitenkant van de zij- en achterplanken van de goals is toegestaan. Reclame op de binnenkant van de zij- en 

achterplank van de goals zijn toegestaan mits, de te bedrukken oppervlakte 5 cm vanaf de buitenrand ligt; de achtergrond 

eenduidig donker is en de belettering niet wit of geel van kleur is.  

8. Het plaatsen van het logo van de vereniging op de hoekvlaggen en in het net van het doel is toegestaan. Het is niet 

toegestaan om op deze attributen een reclame-uiting te plaatsen.  

9. Reclame op de binnen- en buitenkant van de balken die worden gebruikt bij zaalhockey is toegestaan, mits deze een 

eenduidige donkere achtergrondkleur hebben.  

10. Een reclame-uiting mag niet in strijd zijn met:  

a. de wet, de openbare orde of de goede zeden;  

b. de eisen van goede smaak en fatsoen;  

c. de Nederlandse Reclame Code (NRC);  

d. de statuten of reglementen van de KNHB of met het op grond daarvan genomen besluiten van het bondsbestuur.  

11. Indien gebruik wordt gemaakt van LED-boarding dan is dient te worden voldaan aan onderstaande voorwaarden.  

a. LED-boarding mag niet op de kunstgrasmat geplaatst worden;  

b. LED-boarding dient (zeker op de korte zijde) voorzien te worden van beschermende materialen, zodat geen 

materiaal van de LED- boarding op het veld terecht kan komen;  

c. Er mogen zich geen harde scherpen materialen/randen aan de LED-boarding bevinden;  

d. De LED-boarding mag niet (manueel) het spelbeeld volgen;  

e. De LED-boarding mag geen animatie vertonen bij een strafcorner, strafbal en/of shoot-out;  

f. Knipperende LED-boarding is niet toegestaan;  

g. De stroomvoorziening en bekabeling dient te voldoen aan de wettelijke normen (CE-EN-NEN normen).  

 

7.7 - Regeling ‘reclame/uitingen op wedstrijdtenue’  

1. Het toegestane aantal (reclame-)uitingen voor spelers/speelsters is ten hoogste zeven en mogen op de volgende 

kledingstukken als volgt worden aangebracht:  

a. voorzijde shirt - één uiting niet groter dan 350 cm2;  

b. achterzijde shirt onder het rugnummer - één uiting niet groter dan 200 cm2;  

c. mouw van shirt - één uiting niet groter dan 80 cm2 op elke mouw;  

d. voorzijde van de broek/rok - één uiting niet groter dan 80 cm2 op voorzijde (linkerzijde van de broek/rok);  

e. achterzijde broek/rok onder de tailleband - één uiting niet groter dan 100 cm2;  

f. voorzijde shirt op de kraag - één uiting aan één kant niet groter dan 40 cm2. (verplichting rugnummer geldt alleen 

voor teams zoals vermeld in A.7.2.3.a).  



 

 

Op het shirt, de broek en/of rok mag naast de ten hoogste zeven uitingen het clublogo worden weergegeven. Het clublogo mag 

niet groter zijn dan 40cm2.  

2. Kousen mogen geen merkdrager zijn. Wel mag het logo van de producent en het clublogo worden weergegeven. Het logo van 

de producent mag niet groter zijn dan 20 cm2. Het clublogo mag niet groter zijn dan 40cm2.  

3. Alle spelers van een team dat shirtreclame voert, dienen dezelfde reclame-uiting te dragen. 

4. Bovenstaande regels gelden voor alle teams en derhalve niet meer alleen voor de standaardteams. Nadrukkelijk wordt 

gesteld dat er slechts reclame mag worden aangebracht op wedstrijdtenues en derhalve niet rechtstreeks op het lichaam.  

5. Iedere vereniging uitkomend in de Hoofd- en Overgangsklasse dient bij het digitaal indienen van de spelerslijst een digitale 

foto/tekening van de het standaard- en reservetenue ter beschikking stellen aan de KNHB met daarbij een omschrijving het 

standaard- en reservetenue.  

 

7.8 - Handelen in strijd met de bepalingen van ‘reclame op wedstrijdkleding’  

1. Bij elk handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van ‘reclame op wedstrijdkleding’ door een vereniging, kan aan de 

betrokken vereniging een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00 per wedstrijd waarin de overtreding 

plaatsvond, respectievelijk € 2.250,00 per wedstrijd waarin de overtreding plaatsvond en waarvan beelden via de televisie 

werden uitgezonden.  

2. Bij herhaald handelen of nalaten in strijd met deze bepalingen van ‘reclame op wedstrijdkleding’ door een team dan wel één 

of meer spelers kan een team c.q. een team waarin deze speler/spelers uitkomen, worden uitgesloten van verdere deelneming 

aan de competitie. Dan zijn de bepalingen van de regels A.7.2.5 en A.7.3.2 van toepassing.  
3. Bij handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van ‘reclame op wedstrijdkleding’ door een vereniging dan wel door één of 
meer spelers kan het bondsbestuur een tuchtprocedure tegen die vereniging dan wel die speler(s) aanhangig maken bij de 
tuchtcommissie wegens een vermeend handelen in strijd met artikel 11 van de statuten. 


