Sportieve en gezellige
bedrijvigheid met een
Bourgondisch tintje

Hockeyclub Walcheren
Sponsorbrochure 2013 - 2014

Hockeyclub Walcheren
Profiel

evenementen

Hockey Club Walcheren is in 2011 ontstaan uit de fusie van de Middelburgse en
Vlissingse hockey clubs - MMHC uit Middelburg en MHCV uit Vlissingen. De officiële
oprichtingsdatum 2 oktober 1910.

2013
Juli
1-3/07
13/07
14/07
12/08
13/08

De club heeft 700+ leden en verwacht binnen enkele jaren te groeien naar 900. HC
Walcheren beschikt over 2 semi watervelden en 1 zand ingestrooid kunststofveld en
een eigenclubhuis. HC Walcheren heeft 42 teams van E-teams tot A-teams en senioren elftallen. Gemiddeld worden er per hockeyteam 20 competitiewedstrijden per
seizoen gespeeld, waarvan 10 thuiswedstrijden en 10 uitwedstrijden. De uitwedstrijden worden gespeeld tegen Zeeuwse en Brabantse hockeyclubs. KNHB indeling regio
Zuid-Nederland.
HC Walcheren organiseert lopende het seizoen diverse activiteiten en toernooien
voor haar leden en hockey geïnteresseerden. HC Walcheren heeft een eigen website
te weten: www.hcwalcheren.nl. Deze site wordt zeer druk bezocht door onze leden,
ouders, vrijwilligers, bezoekende hockeyclubs, en overige belangstellenden. HC
Walcheren geeft in eigen beheer een nieuwsbrief uit.
gegevenS

Adres clubhuis
Locatie
Telefoonnummer clubhuis
E-mail
Correspondentie adres
KvK Registratie
ABN AMRO rekening nummer
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Sportweg 10, 4387 PM Vlissingen
Sportpark Vrijburg
0118 478 255
info@hcwalcheren.nl
Postbus 287, 4380 AG Vlissingen
50834738
42.79.90.661

Starttoernooi
Hockeykamp
Beachhockeytoernooi voor recreanten
Beachhockey voorronde NK
Voorbereidingsweek: Trainer / Coach avond JJ
Voorbereidingsweek: Clinic A-B
Voorbereidingsweek: Trainer / coach avond 1-tallen
14/08
Voorbereidingsweek: Keepersclinic
16/08
Voorbereidingsweek: Clinic C-D
17/08
Voorbereidingsweek: Funclinic F, E6 & E8
Voorbereidingsweek: Sponsorborrel
Voorbereidingsweek: Vrijwilligersborrel & klein feest
06/09
Trainers cursus Trainers t/m D en spelers van af C
21/09
Disco A / B / Senioren (Leden >16 jaar)
zo 06/10 The dansant: Leden, relaties, sponsoren
za 26/10 Filmavond Halloween E6 & E8
25-27/11 Sinterklaasweek: Zwarte pieten tijdens jeugdtrainingen
do 28
Sinterklaasweek: Zwarte pieten en filmavond "SINT" senioren
vr 29
Sinterklaasweek: Zwarte pieten tijdens jeugdtrainingen
2014
za 11/01
za 11/01
15/02
22/02
22/03
23/03
29/05
Juni
Juni
Juli
Juli

Midwinterwandeling F t/m E8
Nieuwjaarsreceptie voor Iedereen
Snerttoernooi Senioren & senioren Zws clubs
Pannekoekentoernooi 11-tallen C & D
Disco A / B / Senioren (Leden >16 jaar)
The dansant: Leden, relaties, sponsoren
Hemelvaart Familiehockeytoernooi
Knollentoernooi Landelijk A (3-daags )
Hockey@DC voor C&D jeugd (2-daags )
Sport Ways kamp Landelijk (3-daags, geen overnachting)
Beach Hockey Zeeland (Landelijk >16 jaar, 2-daags)

Sponsoring
Waarom SPonSoren?
Sponsoring is geschikt om op een brede, vernieuwende
en creatieve manier het ‘goede gevoel’ rondom uw
organisatie te bewerkstelligen. Door middel van associatie
met bijvoorbeeld sport, cultuur of andere maatschappelijke
projecten schept uw organisatie een toegevoegde waarde
voor uzelf en uw omgeving. Bijvoorbeeld:

Waarom HC WalCHeren SPonSoren?
HC Walcheren is een bruisende vereniging en de enige hockeyclub op Walcheren. De meer dan 700 leden vormen met
hun ouders, grootouders, vrienden, kennissen en relaties
een netwerk dat heel Walcheren bedekt en tot ver daarbuiten reikt. Rondom wedstrijden en andere bijeenkomsten
wordt gemakkelijk contact gemaakt.

• uitbouw naamsbekendheid organisatie
• versterken positionering organisatie als
ondernemende, maatschappelijk betrokken organisatie
• opbouwen en versterken relatienetwerken, interactie
• verstevigen imago en goodwill organisatie
• versteviging esprit de corps/interne samenhang
• omzet- en salesdoelen

Wat doen We met de SPonSorgelden?
HC Walcheren wil de club naar een hoger peil brengen, met
behoud van speelplezier. Zij stelt zich ten doel dat de club
jaarrond bruist van de activiteiten, zowel op als buiten het
hockeyveld.

Waarom HoCkey SPonSoren?
De Nederlandse Hockey competitie wordt als een van de
sterkste, zo niet de sterkste, ter wereld beschouwd. Vele
nationale en internationale toppers zijn hierin actief. Wekelijks worden er tijdens het seizoen een of meerdere wedstrijden in samenvatting uitgezonden tijdens Studio Sport.
Hockey is een sport met een goed imago en wordt gekenmerkt door fair play. De hockeyers en haar liefhebbers zijn
relatief hoog opgeleid en velen hebben een belangrijke positie in het bedrijfsleven. De positieve punten van hockey zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sterke betrokkenheid
Dames en Heren
Hoog aanzien
Teamsport & Familiesport
Kwaliteits uitstraling
Dynamische sport, snel
Innoverend, inzet van technologie
Eigen accomodaties
Geen geweld

Het bestuur van HC Walcheren heeft als doel gesteld dat alle
door sponsor gelden verkregen financiële middelen worden
aangewend voor onze leden. Dat betekent concreet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nieuw en verbeterd trainingsmateriaal
extra jeugdtrainingen kunnen organiseren
verbeterde hospitality voor bezoekers en eigen leden
extra terrasaankleding
alle eerste elftallen in het nieuw steken
2 kampen + 2 clinics organiseren voor de jeugd
zaalhockey mogelijk maken in de wintermaanden
vrijwilligerstoernooi organiseren
2014?*

*
In 2014 wordt in Den Haag het Wereldkampioenschap Hockey voor mannen en vrouwen gespeeld. HC Walcheren stelt
graag leden in staat om daar een kijkje te gaan nemen,
onder leiding van trainers. Dit toernooi vindt plaats van 31
mei tot en met 15 juni 2014.

Huidige SPonSoren
HOOFDSPONSOREN
ABN AMRO
Sport 2000
SuBSPONSOREN
Volvo
Sauer & Oonk notarissen
Justion Advocaten
Letternet
WEA Accountants & Adviseurs
Kreko Groep
Restaurant De Tropen
Aquarius
Wolf Legal Advocaten
Albert Heijn
Ponyhof.nl
Bouwgroep Peters BV
Scooter & Lifestyle
After ‘s cool huiswerkbegeleiding
De Zeeuwse Alliantie Notarissen
Delta Safe Security Service
Deltanetworks
Driekleur verzekeringen
Praktijkschool Het Bolwerk
Klusbedrijf Pero
MWCZ
Van Boven Advocaten
Weststrate Verpakkingen
Hunkemöller
Diesch
Hildernisse
Schijvenaars & Aerts Advocaten

Sponsormogelijkheden
Sponsoring is altijd maatwerk. In goed overleg worden de wensen en doelen van uw organisatie vertaald naar
een aantrekkelijk en kostentechnisch interessant sponsorpakket. Hieronder treft u voorbeelden hoe een
sponsorschap ingevuld kan worden.
Hoofd- en SubSPonSoren
Onze hoofd- en subsponsoren leveren een financiële bijdrage
aan de club. Daarvoor krijgen zij een nadrukkelijke en structurele aanwezigheid binnen en buiten de club die bestaat uit
een combinatie van bijvoorbeeld de volgende sponsorelementen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eén of meer hockeyteams met uw naam en logo
Een prominent logo of banner op homepage website
Een banner op webpagina met het wedstrijdschema
Een banner op sponsorpagina met link naar uw website
Een banner in de wekelijkse nieuwsbrief
Een hyperlink op onze website naar uw website
Een hyperlink in onze nieuwsbrief naar uw website
Een vermelding in de sponsorlijst als hoofdsponsor
met link naar uw website
Een reclamebord bij de ingang van het terrein
Een vlag bij het clubhuis, naast de vlag van de
Koninklijke Nederlandse Hockeybond
Een reclamebord op veld 1, 2 of 3 en in clubhuis of
combinaties daarvan
Het recht om bij evenementen als hoofdsponsor op
te treden
Organisatie van een speciale sponsordag
Lidmaatschap Business club

baSiSPakket vanaf € 1.250/jaar
Jaarrond aanwezig zijn bij HC Walcheren kan al vanaf
€ 1.250. Daarvoor heeft u een bord, een plek op de website
en lidmaatschap van de Business Club voor 2 personen.
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evenementenSPonSor
De vele evenementen die worden georganiseerd verschillen
sterk van elkaar. Daarom wordt per evenement bekeken wat
de beste sponsormix is. Het hoofdsponsorschap betekent dat
het betreffende evenement uw naam draagt. Sponsoring kan
ook bestaan uit een materiële bijdrage, bijvoorbeeld in de
vorm van eten, drinken, menskracht, apparatuur etcetera.
vrije SPonSoring
Regelmatig krijgen wij verrassende verzoeken tot sponsoring. Daarover gaan wij graag in gesprek. Er zijn twee belangrijke spelregels:
1 de exposure en uw belang moeten in verhouding staan
tot de waarde die het voor de club heeft.
2 een sponsorovereenkomst heeft altijd een minimale
looptijd van 3 jaar.
onderSteuner
Ondersteuners dragen onze hockeyclub een warm hart toe
en willen graag een financiële en eventueel ook een persoonlijke bijdrage leveren aan de club of specifieke evenementen.
Zij hebben in het algemeen geen commercieel belang of kunnen/mogen niet adverteren. Dit geldt onder meer voor medici en aanverwante beroepen. Zij kunnen een schenking
doen aan de club in de vorm van een gift. Er staat van de
kant van de sportvereniging geen prestatie tegenover. Over
giften is geen BTW verschuldigd en er kan schenkingsrecht
verschuldigd zijn indien deze boven een bedrag van € 2.606
(bedrag 2006) uitkomen. Ondersteuners worden vermeld op
de website. In sommige gevallen kan een interview met de
ondersteuner op de website worden geplaatst en ondersteund met een link in de nieuwsbrieven.

bordSPonSor
• Hoofdveld – € 350/jaar voor 3 jaar
• Veld 2 en 3 – € 275 voor 3 jaar
• bijdrage € 200 voor aanmaak bord
WedStrijdSHirtSPonSor
Logo op senioren wedstrijdshirts (m.u.v. Dames en
Heren 1) – 3-jarig contract
Aanschaf 15 wedstrijd- + 1 keepershirt met opbrengen
kleuren logo € 750
Jaarlijkse sponsorbedrag € 500
WebSPonSor
Advertentie – 3-jarig contract met
• Home page - bovenin - € 750
• Home page - scrollbalk - € 350
• Wedstrijdschema - € 500
• Op de overige pagina’s - € 350
• In Email Nieuwsbrief - € 475
miCroSPonSoring
Heeft u geen bedrijf en wilt u gewoon als particulier de
club financieel ondersteunen? Dan is microsponsoring
iets voor u. Voor € 100 kunt u uw steun kenbaar maken
en verovert u een plek op de wall of fame in het clubhuis.
ClubinfoSPonSor
Informatie en communicatie is voor HC Walcheren belangrijk. Bij het clubhuis komt daarom een centrale
voorziening voor evenementenposters en het wedstrijden evenementenprogramma. Voor € 1.000 per jaar komt
de naam van uw organisatie promonent in beeld.
NB Alle prijzen zijn exclusief BTW

u heeft interesse voor sponsoring of ondersteuning?
u heeft een leuk idee voor eigen invulling?
u wilt een gesprek over sponsormogelijkheden?
sponsorworden@hcwalcheren.nl

let’S StiCk togetHer
buSineSS Club HC WalCHeren
HC Walcheren spant zich in om per seizoen tenminste
2 bijeenkomsten te organiseren waar de leden van de
Business Club HC Walcheren de mogelijkheid zal worden
geboden elkaar te ontmoeten. Op deze bijeenkomsten zal
er een spreker worden uitgenodigd. Daarnaast zal er
voldoende tijd zijn om elkaar te ontmoeten of er zal een
activiteit worden georganiseerd. De kosten voor de bijeenkomsten worden per deelnemer omgeslagen.
Lidmaatschap BC HCW – per jaar excl. BTW € 150

big ideas, better results ®

www.widea.nl

