
TEAM & SHIRTSPONSORING 
Met onze hoofdsponsors Rabobank en Davelaar sport hebben we afgesproken dat het officiële 

shirt van VMHC Spitsbergen is voorzien van het logo van Rabobank en worden shirts door Dave-

laar verstrekt. Het sponsoren van team trainingspakken, tassen en kleding is natuurlijk moge-

lijk. Onze hoofdsponsor Davelaar bespreekt graag de mogelijkheden met u. De tegenprestaties 

worden met de sponsorcommissie besproken. Overigens geldt deze optie ook voor de overige 

jeugd- en seniorenteams. 

ADOPTEER EEN HELE JEUGDCATEGORIE!
De jeugdafdeling van VMHC Spitsbergen bestaat uit zo’n 450 kinderen. Deze zijn verdeeld in di-

verse leeftijdscategorieën. Met sponsoring van een hele categorie kunt u zich als sponsor heel 

gericht tot een specifieke doelgroep richten. Hierin denken wij graag met u mee.

 

BRANCHE EXCLUSIVITEIT
Branche-exclusiviteit is voor veel sponsoren van belang. Onze sponsorcommissie 

beoordeelt aanvragen dan ook op dit aspect. Indien er zich een doublure voor-

doet, neemt de commissie contact op met beide partijen. Indien de ‘huidige’ sponsor 

bezwaar maakt tegen een nieuwe sponsor uit dezelfde branche, respecteren we dat en wijzen 

we de sponsoring af. Natuurlijk archiveren we de sponsoraanvraag en zodra zich een mogelijk-

heid voordoet, nemen we contact op.

SPONSOR-CONTRIBUTIES
Sponsoren kan in vele vormen. De meest laagdrempelige vorm van sponsoren begint bij het 

plaatsen van een reclamebord langs één van onze 3 hockeyvelden.

EXTRA IN HET ZICHT?
Wilt u extra in het zicht komen van onze leden en bezoekers, dan bieden wij een aantal aantrek-

kelijke uitbreidingen:

•  Stoeptegel(s) van blauw hardsteen en een gele gravure op Spit Boulevard

 € 150,- per tegel, per jaar

• Sponsordoek in frame bij de ingang van ons clubterrein

 € 225,- per doek, per jaar. Max. 1 doek per sponsor

• Naamsvermelding op hockeydoel(en)

 € 250,- per doel, max. 2 doelen per sponsor

• Dug-out(s), € 250,- per dug-out, per jaar

• Scorebord(en), nader met elkaar overeen te komen

• Clubhuissponsoring, nader met elkaar overeen te komen

• Narrowcasting, € 75,- per maand

• Spitsweb-vermelding, inbegrepen

• Spits-app promotion, nader met elkaar overeen te komen

 

OVERIGE SPONSORMOGELIJKHEDEN
• Natura

  Een gift aan de vereniging van een product of dienst vertegenwoordigt een tegenwaarde. Deze 

tegenwaarde wordt qua wederdienst en/of sponsoruitingen in overleg vastgesteld. In ieder 

geval wordt de sponsor uitgenodigd voor de sponsoravond en vermelding in de nieuwsbrief.

• Vriend van VMHC Spitsbergen

  Voor € 50,- kan iedereen kenbaar maken ‘vriend van’ VMHC Spitsbergen te zijn. Hiervoor ont-

vangt men een geel ‘puzzelstukje’ op het bord van ons nieuwe clubhuis.

• Donatie

 Iedereen is vrij een donatie te doen aan de vereniging. 

CONTACTGEGEVENS
Mail voor meer informatie en/of toelichting naar de sponsorcommissie van VMHC: 

sponsoring@spitsweb.nl

VMHC Spitsbergen

Groeneveldselaan 9, 3902 HA Veenendaal

Tel. 0318-524883, www.spitsweb.nl

Veld 1 (Hoofdveld) € 1.000 per twee borden, per jaar

Veld 2 (voorste lange zijde)         € 550 per bord, per jaar

Veld 2 (achterste lange zijde) € 500 per bord, per jaar

Veld 3 (alle zijden)   € 450 per bord, per jaar

SPONSORING 
BIJ VMHC SPITSBERGEN

Tel. 0318-524883, 



In Nederland groeit de hockeysport nog elk jaar. Hockeysponsoring bij VMHC Spitsbergen stelt 

u in staat om uw bedrijf onder de aandacht te brengen in de omvangrijke Business-2-Busi-

ness en Business-2-Consumer netwerken van Veenendaal en de provincie Utrecht.

De sponsorcommissie van VMHC Spitsbergen is uw vaste aanspreekpunt waarmee 

u de mogelijkheden, maar ook kansen om deze doelgroepen te bereiken, bespreekt. 

Zo assisteren wij u bijvoorbeeld graag bij het ondersteunen tijdens speciale evenementen en 

toernooien. Of het nu gaat om een promotieactie door een hockeyelftal of het gebruiken van 

ons clubgebouw voor een presentatie of bijeenkomst, wij komen graag met u in contact of gaan 

graag de dialoog met u aan.  

ONZE SPONSORFILOSOFIE - 
GEZONDHEID EN SPORT WORDEN STEEDS BELANGRIJKER!
Net als elke andere vereniging vormen sponsorinkomsten voor VMHC Spitsbergen een onmisbare 

bron als het gaat om het voortbestaan en haar ontwikkeling. VMHC Spits bergen maakt nog ieder 

jaar een ontwikkeling door in het ledenaantal. Niet alleen jeugd maar ook met senioren. De maat-

schappelijke ontwikkeling waarbij gezondheid en sport steeds belangrijker worden, helpt hier na-

tuurlijk enorm bij. Deze groei hadden we niet kunnen realiseren zonder de steun van onze trouwe 

sponsoren. Het heeft ons in staat gesteld om het hockeyniveau over de volle breedte van onze club 

opmerkelijk te verhogen. 

Onze sponsorfilosofie is dan ook gestoeld op het principe dat de sponsorbijdragen ten goede 

moeten komen aan de ontwikkeling van de gehele vereniging. Denk aan versterking van onze 

hockey- trainersstaf, maar ook tastbare zaken zoals een moderne en verzorgde accommodatie. 

Uw sponsorbijdrage is dus bij VMHC Spitsbergen direct zichtbaar en altijd goed besteed. En na-

tuurlijk maken we dit zichtbaar in op maat vervaardigde reclame-uitingen, zowel on- als offline.

VMHC SPITSBERGEN – 
STATISTIEKEN SEIZOEN 2016/2017 – MIDDEN NEDERLAND 
• 788 actieve, spelende leden 

• 10 Senioren teams

 - Team Dames 1 speelt 2e klasse  

 - Team Heren 1 speelt 3e klasse 

• 25 Junioren teams

 - Team M(eisjes) A1 speelt 1e klasse 

 - Team J(ongens) A1 speelt 2e klasse 

• 20 Jongste Jeugd teams 

• Ruim 80 vrijwilligers 

• Drie hockeyvelden 

BELANGRIJK!
Elke vorm van sponsoring gaat gepaard met een dynamische wisselwerking om een wederzijds 

‘win + win = winst’ landschap te creëren. Dat betekent dat wij van elke sponsor verwachten dat zij 

ook openstaan om 1 maal per hockeyseizoen, aanvullend een speciaal evenement en/of toernooi 

te ondersteunen. Deze financiële onder steuning kan door een enkele sponsor exclusief en/of met 

meerdere sponsoren (max. 3 per evenement/toernooi) plaatsvinden. De betreffende sponsoren 

verkrijgen hiermee extra aandacht voor hun bedrijf door middel van reclame-uitingen tijdens 

deze specifieke clubactiviteiten en door de aanverwante mediaverslaglegging.

TOEKOMSTVISIE
Elke sponsor vragen wij op maatschappelijk front met ons een dialoog te voeren hoe wij onze 

jeugdleden extra kunnen begeleiden en/of ondersteunen. Voorbeelden van maatschappelijke 

ideeën die er nu leven binnen onze club:

• Studie-coaching, -begeleiding

• Open dagen binnen het bedrijf van de sponsor, maak kennis met het vakgebied

Uiteraard zal uw bedrijfsnaam aan de uitvoering en aanverwante mediaverslaglegging verbon-

den zijn/worden. 

SPONSORING
PROMINENT ZICHTBAAR OP EN ROND DE VELDEN 
Met onze drie kunstgrasvelden bieden wij een uitgelezen mogelijkheid om uw be-

drijf of product, bij een steeds groter wordend publiek, onder de aandacht te brengen. 

Mogelijkheden zijn:

• Stoeptegel(s) van blauw hardsteen en een gele gravure op Spit Boulevard

• Reclamebord(en) 

• Sponsordoek in frame bij de ingang van ons clubterrein

• Naamsvermelding op hockeydoel(en)

• Dug-out(s)

• Scorebord(en) 

NB: De kosten voor productie zijn niet in de jaarlijkse sponsorbijdrage inbegrepen en exclusief BTW. 

SPONSORING IN EN OM HET CLUBHUIS 
Ons clubhuis en de terrassen zijn dé ontmoetingsplek voor alle leden, families en overige be-

zoekers. Een ideale en centrale plek om uw sponsorboodschap onder de aandacht te brengen. 

Wat dacht u van mooie banieren in ons clubhuis, of sponsoring van de grote buitenparasols? 

Ook is het mogelijk om een prominente plek te sponsoren op ons nieuwe materiaalhok.

NB: De kosten voor productie zijn niet in de jaarlijkse sponsorbijdrage inbegrepen en exclusief BTW.

NARROWCASTING 

Een moderne vorm van gerichte communicatie. Breng uw actie, product of dienst onder de aan-

dacht via het Narrowcasting informatiescherm in het clubhuis. Elk weekend wordt ons club-

huis bezocht door bijna 1000 bezoekers en vormt het scherm een bron van club- en wedstrijd-

informatie. Een ideale omgeving dus om over uw actuele actie te communiceren. 

ONLINE ADVERTISING OP WEBSITE EN SPITS APP
Elke dag wordt www.spitsweb.nl honderden keren geraadpleegd door leden etc. Alle be-

nodigde informatie over wedstrijden, trainingen, teams, activiteiten en het laatste 

nieuws is hier voor leden te raadplegen. De site wordt dagelijks geactualiseerd. Uw be-

drijfsnaam/logo verschijnt via een dynamische banner prominent op de voorpagi-

na van www.spitsweb.nl. Daarnaast is een interactief sponsorportaal aan onze web-

site gelinkt, wat onze sponsoren de mogelijkheid biedt om zich extra te profileren 

door middel van informatieverstrekking en sales promotion. Nieuw is onze Spits app. 

Een app voor de mobiele telefoon waarop leden handig bij alle relevante informatie komen. De 

app biedt  advertentiemogelijkheden en (beperkte) pushberichten. In overleg met het sponsor 

accountteam bespreken we met u de mogelijkheden. 

Elke vorm van sponsoring gaat gepaard 
met een dynamische wisselwerking


