
SPONSORPLAN HC Boekel 

Het verenigingsbeleid vindt zijn weerslag in het sponsorplan. Een plan met als doel de belangen van 
onze sponsoren te integreren in de visie van HC Boekel. In dit sponsorplan zijn de afspraken en de 
plannen voor zowel de vereniging, de leden en de sponsoren vastgelegd. 

In de sponsoring kan worden voorzien d.m.v. geld of goederen/diensten. HC Boekel zal de 
communicatie van de naam van de sponsor, in overeenstemming met de door beide partijen 
hierover gemaakte afspraken, zo goed mogelijk behartigen. Sponsoren kunnen op verschillende 
manieren hun bedrijfsnaam naar buiten brengen en hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een 
eenmalige en meerjarige sponsoring. In dit sponsorplan zijn de mogelijkheden en manieren van 
sponsoring vastgelegd.

Voor HC Boekel zijn de inkomsten van de sponsoren van groot belang. Met deze extra inkomsten 
kunnen investeringen worden gedaan voor de toekomst, om het voortbestaan van de vereniging te 
kunnen continueren en toegankelijk te houden.

SPONSOR SPELREGELS  

HC Boekel hanteert de volgende regels:  

1. Reclame-uitingen dienen altijd te voldoen aan het KNHB reglement.  

2. De KNHB bepaalt het uiterlijk van het officiële tenue en wanneer dit wordt gedragen.  

3. De sponsorcommissie geeft aan welke sponsoren op het officiële tenue mogen.  

4. Alle reclame-uitingen welke buiten regel 1, 2 en 3 vallen moeten worden gemeld en goedgekeurd  
door de sponsorcommissie.

Voor aanmelden of vragen kunt u terecht bij de sponsorcommissie van HC Boekel, te bereiken via 
sponsoringhcboekel@gmail.com.



MOGELIJKHEDEN VOOR SPONSORING

Hoofdsponsor

 Maatwerk in overleg 

Vriend van HC Boekel

 Vermelding op het vriendenbord ‘Club van 50’ in de kantine: 
1 jaar €   50,--

Bordsponsoring    
       

 Reclamebord ter grootte van ca. 244 x 61 cm geplaatst rond het veld
Plaatsing: 1 jaar  €  110,--
(exclusief aanmaakkosten bord € 175,--) 
Plaatsing: 5 jaar €  550,--
(aanmaakkosten bord €100, overige kosten worden betaald door HCB)

 Logo op banner roulerend op homepagina HCB website
 Naamsvermelding op HCB website

Kledingsponsor

 Jeugdteams A en B: 1 jaar (exclusief aanschaf) €  150,--
 Jeugdteams C en D: 1 jaar  (exclusief aanschaf) €  115,--
 Jeugdteams E en F: 1 jaar (exclusief aanschaf) €  115,--
 Seniorenteams: 1 jaar (exclusief aanschaf) €  350,--
 Trainingspak senioren: 1 jaar (exclusief aanschaf) €  150,--
 Sweatvest senioren: 1 jaar (exclusief aanschaf) €  150,--
 Sweatvest jeugd: 1 jaar (exclusief aanschaf) €    95,--

 Logo op banner roulerend op homepagina HCB website
 Naamsvermelding op HCB website

Materialen

• Tassen: 1 jaar (exclusief aanschaf) €  100,-
 Bidonkrat met logo: 1 jaar (exclusief aanschaf) €    50,--
 Ballenkrat €    25,--

 Naamsvermelding op HCB website


