Hockeyclub Gemert is een sportieve, bruisende en gezellige club
die het afgelopen jaar enorm is gegroeid. Met actieve
bestuursleden, commissies en vele vrijwilligers creëren we een
sfeer die hieraan bijdraagt. Natuurlijk, de sportieve prestatie van
de vaandelteams zijn belangrijk, maar wij koesteren ook onze
mini's, junioren, recreanten en veteranen. De Gemertse
Hockeyclub werd op 8 maart 1968 opgericht door een paar
enthousiaste hockeyliefhebbers. En telt momenteel 700 leden.

Vooral de training en begeleiding van de jeugd heeft een grote
prioriteit binnen onze vereniging. Immers: "Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst!"
Onze club haar sponsoren erg dankbaar, omdat zij er mede voor
zorgen dat HC Gemert, een club is om trots op te zijn! Sponsoring
is onontbeerlijk voor het runnen van een enthousiaste
vereniging alsmede het kunnen realiseren van onze ambities.

Wij zetten uw sponsorbijdragen daarom in voor het
behoud en de verbetering van de kwaliteit van de gehele
hockeyclub.
Met dit overzicht willen we een aantal zaken voor u als sponsor
verduidelijken. In dit overzicht vindt u onze sponsorpakketten
en onze algemene voorwaarden. We gaan ervan uit dat dit
informatie boekje antwoord geeft op veel van uw vragen. Mocht
dit niet zo zijn, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.
Met sportieve groet,
De sponsorcommissie

Wat levert sponsoring u op?
Uw merk wordt een beetje van ons allemaal. De ervaring leert
dat sportsponsoring als erg positief wordt ervaren. Onze leden
zien uw merk in relatie tot hun favoriete sport, hun
vrijetijdsbesteding. Iets waar zij zelf voor hebben gekozen. Het is
daarom een impactvol communicatiekanaal. Uw merk wordt een
beetje van ons allemaal. Het is de kans om onze leden tot uw
merkambassadeurs te maken.
De doelstellingen van HC Gemert zijn als volgt:
Hockey Club Gemert is een club waar jong en oud binnen een
professionele en vriendschappelijke cultuur kan hockeyen.
Waar sportiviteit, competitie en respect hand in hand gaan.
Een club die in beweging blijft, met aandacht voor elkaar.
Versterkt door een gezamenlijke verantwoordelijkheid om bij
te dragen aan een gezellige, veilige en gemoedelijke sfeer.

Wat biedt HC Gemert u?

Het sponsorbeleid van HC Gemert beoogt een samenwerking
waarbij zowel uw organisatie, als HC Gemert voordeel behalen.
Om dat te bereiken willen we een relatie met u opbouwen. Zo
horen we graag van u welke communicatiedoelen u wilt
bereiken met sportsponsoring, zodat we samen de best
passende optie kunnen kiezen of desnoods kunnen ontwikkelen.

We hebben een aantal standaardpakketten die wij kunnen
bieden.
Onderstaand een greep uit onze mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shirtsponsoring
Trainingspaksponsoring
Coachjassponsoring
Overige kledingsponsoring
Veldreclamebordsponsoring
Toernooisponsoring
Activiteitensponsoring
Materiaalsponsoring (ballen, pionnen, trainingshesjes,
dug-outs etc.)
Fruitsponsor tijdens zaterdagwedstrijden mini’s en
junioren. Logovermelding bij uitgiftepunt in clubhuis

Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden om uw bedrijf op een
goede en positieve manier te presenteren!

Exclusief partnerschap met HC Gemert;
Optimale exposure sponsoring vaandelteams
Teamsponsoring Heren 1en/of Dames 1
Wij bieden u:
• Logovermelding op tenue bestaande uit een shirt en een
broekje/rokje en of trainingspak van alle teamleden
• Veel regionale exposure, ook bij andere clubs
• Sponsorbord bij de ingang van de hockeyclub
• Sponsorbord op een prominente plek op beide velden
• Sponsorbord bij het clubhuis
• Teamfoto in het clubhuis en op de website van HC Gemert
• Logo bovenaan het sponsoroverzicht in het clubhuis
• Logo Het op het Narrow Casting TV systeem in het clubhuis
• Logo bovenaan het sponsoroverzicht op de website
• Extra logo altijd zichtbaar op de website
• Sponsor wordt exclusief verbonden aan alle (promotie)uitingen van het team.
• Deelname aan sponsoractiviteiten zoals een clinic en/of
wedstrijd met uw personeelsleden tegen H1 of D1
Duur:
Minimaal 3 jaar

Bijdrage
Bespreken wij graag in een persoonlijk gesprek.

De sponsor voorziet in de aanschaf en bedrukking van de
kleding en deze blijft dan ook uw eigendom. HC Gemert kan u
daarbij ondersteunen indien gewenst. Voor alle vormen van
kledingsponsoring hebben we speciaal geselecteerde artikelen
in de clubkleuren rood en blauw. Deze worden inclusief een
geborduurd clublogo geleverd door onze kledingleverancier
Gunneman Helmond. Alle kleding dient daarom ook via hen
besteld te worden.

Sponsorpakket 2: Veldsponsor
Uw naam verbinden aan een veld; unieke sponsorvorm met
bijzondere exposure.

Wij bieden u:
• Vernoeming van veld naar sponsor (bijv. het Albert Heijnveld)
• Plaats voor reclamezeil boven beide goals op het veld
• Sponsorbord bij de ingang van de hockeyclub
• Meervoudige vermelding in het wekelijks
wedstrijdprogramma op de websites van de club en de KNHB
• Logo op prominente plaats op het sponsoroverzicht in het
clubhuis
• Logo op prominente plaats op het sponsoroverzicht op de
website
• Logo op de veldenveiling borden in het clubhuis
• Logo op het Narrow Casting TV systeem in het clubhuis
Duur:
Minimaal 3 jaar

Bijdrage:
• Veld A
• Veld B

€ 2.000 per jaar
€ 1.500 per jaar

Sponsorpakket 3: Teamsponsor
Sponsoring van een team met shirts en trainingspakken;
regionale exposure.
Wij bieden u:
•
•
•
•
•
•
•
•

Logovermelding op tenue bestaande uit een shirt en een
broekje/rokje en of trainingspak van alle teamleden
Veel regionale exposure, ook bij andere clubs
Logo op het sponsoroverzicht in het clubhuis
Logo op het sponsoroverzicht op de website
Teamfoto in het clubhuis en op de website van HC Gemert
Logo op het Narrow Casting TV systeem in het clubhuis
Publiciteit via diverse kanalen
Sponsor wordt exclusief verbonden aan alle (promotie)uitingen van het team.

Duur:
Minimaal 3 jaar
Bijdrage:
Seniorenteams
Juniorenteams
Mini’s

€ 650 per jaar, ingaande in 2e sponsor jaar
€ 500 per jaar, ingaande in 2e sponsor jaar
€ 300 per jaar, ingaande in 2e sponsor jaar

De sponsor voorziet in de aanschaf en bedrukking van de
kleding en deze blijft dan ook uw eigendom. HC Gemert kan u
daarbij ondersteunen indien gewenst.
Daarom kan u als sponsor ook aangeven wat de wensen zijn
voor de kleding op het moment dat een team doorstroomt. De
sponsoring kan met de leden van het team meeverhuizen of
overgaan op de nieuwe leden van het team. Voor alle vormen
van kledingsponsoring hebben we speciaal geselecteerde
artikelen in de clubkleuren rood en blauw. Deze worden
inclusief een geborduurd clublogo geleverd door Gunneman
Helmond. Alle kleding dient daarom ook via hen besteld te
worden.

Sponsorpakket 4: Kledingsponsor
Shirtsponsoring van een team; populair door goede prijs /
kwaliteit verhouding.
Wij bieden u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logovermelding op tenue bestaande uit een shirt en een
broekje/rokje en of trainingspak van alle teamleden
Of
Logovermelding op trainingsjas van alle coaches
Veel regionale exposure, ook bij andere clubs
Logo op het sponsoroverzicht in het clubhuis
Logo op het sponsoroverzicht op de website
Teamfoto in het clubhuis en op de website van HC Gemert
Logo op het Narrow Casting TV systeem in het clubhuis
Publiciteit via diverse kanalen
Sponsor wordt exclusief verbonden aan alle (promotie)uitingen van het team.

Duur:
Minimaal 3 jaar

Bijdrage:
Wedstrijdshirts
- Senioren
- Junioren
- Mini’s

Coachjassen
Trainingspakken
Sticktassen

€ 400 per jaar, ingaande in 2e sponsor jaar
€ 300 per jaar, ingaande in 2e sponsor jaar
€ 200 per jaar, ingaande in 2e sponsor jaar
€ 600 per jaar, ingaande in 2e sponsor jaar
€ 300 per jaar, ingaande in 2e sponsor jaar
€ 100 per jaar, ingaande in 2e sponsor jaar

De sponsor voorziet in de aanschaf en bedrukking van de
kleding en deze blijft dan ook uw eigendom. HC Gemert kan u
daarbij ondersteunen indien gewenst.
Daarom kan u als sponsor ook aangeven wat de wensen zijn
voor de kleding op het moment dat een team doorstroomt. De
sponsoring kan met de leden van het team meeverhuizen of
overgaan op de nieuwe leden van het team.
Voor alle vormen van kledingsponsoring hebben we speciaal
geselecteerde artikelen in de clubkleuren rood en blauw. Deze
worden inclusief een geborduurd clublogo geleverd door
Gunneman Helmond. Alle kleding dient daarom ook via hen
besteld te worden.

Sponsorpakket 5: Bordsponsor
Uw naam altijd aanwezig op het hockeyveld; veel exposure
Wij bieden u:
•
•
•

Logo op prominente plaats op het sponsoroverzicht in het
clubhuis
Logo op prominente plaats op het sponsoroverzicht op de
website
Logo het Narrow Casting TV systeem in het clubhuis op

Duur:
Minimaal 3 jaar

Bijdrage:
Sponsorbedragen per bord van 3 meter:
- Veld A
€ 300 per jaar
- Veld B
€ 200 per jaar

HC Gemert hanteert standaard maten. Een standaard maat is
ongeveer 3,00 x 0,75 meter. HC Gemert kent daarnaast de
mogelijkheid om twee maal de standaard maat te nemen dus
ongeveer 5,90 meter. Deze worden gemonteerd in een
bordensysteem.

Borden worden aangekocht door de sponsor en blijven daarom
ook uw eigendom. Het aanschaffen kan in Gemert bij Back2Back
bij Artop of Topscore, zij zijn op de hoogte van de vastgestelde
materiaaleisen en afmetingen.
Kosten ongeveer € 280,00 excl. BTW.

Overige sponsoractiviteiten
Toernooisponsoring
Een sponsor kan in overleg met de sponsorcommissie besluiten
een evenement te sponsoren zoals bv een clinic of een toernooi.
Ook kan men een onderdeel van een evenement sponsoren bv
fruit/gadget/ballen/sportdrank/muziek, enz
U kunt ook de naamgever zijn van een toernooi.

Materiaalsponsoring
Zo goed als alle materialen zijn te sponsoren. U kunt zelf zo
creatief zijn als u wilt. Te denken valt aan: Suikerzakjes,
koffiebekertjes, hockeyballen, trainingshesjes, goaltjes,
windvangers, netten etc. Het sponsoren van deze materialen
vindt plaats in onderling overleg. De sponsor betaalt de aanschaf
en de bedrukking van de materialen en betaalt daarnaast een
sponsorbedrag aan de club.
Mini van de week sponsoring

Activiteitensponsoring
Zoals al gezegd kunt u van alles sponsoren, zo ook evenementen.
U kunt denken aan een toernooi, een hockey-clinic, een gala, een
jeugdfeest, een hockey-familiedag of zelfs een bedrijfsfeest.
Sponsoring van evenementen betreft maatwerk en zal in
onderling overleg nader met u worden afgestemd.

Clinic van international sponsoring

Activiteiten voor sponsoren HC Gemert
Speciaal voor onze sponsoren organiseren we gedurende het
seizoen een aantal bijeenkomsten.
Zo is er de sponsormiddag rondom de wedstrijden van de
vaandelteams.

Onder het genot van een hapje en een drankje is er de
mogelijkheid om mede ondernemers te ontmoeten en van de
wedstrijd te genieten.

Speciaal voor de kinderen van onze sponsoren hebben we een
aantal leuke hockeyactiviteiten die gegeven worden door een
aantal trainers van HC Gemert.
.

Stichting Vrienden Hockeyclub Gemert

Hockeyclub Gemert is volop in beweging. Onze club floreert als
nooit tevoren en het ledenaantal stijgt gestaag. De groei van de
club brengt een hele nieuwe dynamiek, ideeën en behoeften met
zich mee. Onze hockeyclub wil graag aan zoveel mogelijk wensen
en behoeften voldoen om zo de hockeybeleving op een nog
hoger plan te brengen. De bestaande inkomsten van de
hockeyclub zijn hiervoor echter te beperkt. Daarom hebben wij
uw steun nodig.
Stichting Vrienden Hockeyclub Gemert

Om het vervullen van de wensen mogelijk te maken is per
januari 2015 Stichting Vrienden Hockeyclub Gemert opgericht.
Iedereen die zich op welke wijze dan ook betrokken voelt bij
onze hockeyclub kan zich aanmelden als Vriend van Hockeyclub
Gemert bij de Stichting.
Vrienden van Hockeyclub Gemert brengen jaarlijks een bedrag
bijeen om naast de gebruikelijke en noodzakelijke uitgaven van

de hockeyclub, extra geld beschikbaar te hebben voor de ‘leuke’
extra’s. Hierbij kun je denken aan zaken als, scoreborden,
speeltoestellen, podium in het clubhuis, beach-hockeyveld,
banken voor toeschouwers…

Het Bestuur van Hockeyclub Gemert maakt haar wensen
kenbaar bij de Stichting. De Stichting Vrienden van Hockeyclub
Gemert komt jaarlijks in vergadering bijeen om uit de
wensenlijst van het bestuur een keuze te maken waarvoor de
bijeengebrachte gelden ter beschikking worden gesteld aan de
club. Om als Stichting structureel een bijdrage te kunnen leveren
aan de ontwikkeling van onze club vragen wij de Vrienden van
Hockeyclub Gemert zich voor tenminste 3 jaar te committeren
aan een jaarlijkse bijdrage van € 100,=. Vervolgens kunt u
jaarlijks verlengen als u de Stichting wilt blijven steunen.
Spreekt dit idee u aan, dan vragen wij u contact op te nemen met
de secretaris van de Stichting: Coen Derkx.

Contactgegevens:
Hockeyclub Gemert
Sportlaan 12
5421SK Gemert

Sponsorcommissie: sponsoring@hcgemert.nl
Telefoonnummer: 06 517 657 17

