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Sportsponsoring: Sympathieke dynamiek

Samenwerking

Zichtbare resultaten
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Mixed Hockey Club Barneveld is een vereniging met een positieve uitstraling, waar gezelligheid hoog in het 
vaandel staat. Er zijn uiteraard sportieve doelstellingen, maar ook is er nadrukkelijk ruimte voor recreatieve 
sportbeoefening. Dit komt naar voren op de wijze waarop de vereniging wordt geleid. Vrijwilligers nemen 
een zeer belangrijke plaats in. Onze vereniging is een vaste waarde binnen de Barneveldse gemeenschap. 
Sponsorbeleid is integraal onderdeel verenigingsbeleid.
Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ont-
wikkeling van de vereniging. Voor Mixed Hockey Club Barneveld is dat niet anders. Wij zetten uw sponsor-
bijdragen daarom in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze hele hockeyvereniging. 
Met andere woorden: de keuzes die zijn gemaakt binnen het verenigingsbeleid vormen het uitgangspunt 
voor de sponsormogelijkheden binnen de vereniging en vice versa. Zo streven we er bijvoorbeeld voort-
durend naar om de jeugdtrainers optimaal op te leiden en coaches te begeleiden. Maar daarbij kunt u ook 
denken aan tastbare zaken zoals minidoelen, teamkleding of trainingsmateriaal.

Het sponsorbeleid beoogt dus een samenwerking waarbij zowel u als de MHCB voordeel behalen. Om dat 
te bereiken willen we een relatie met u opbouwen. Meer met u doen, dan alleen over geld praten. Zo horen 
we graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken met sportsponsoring, zodat we gezamenlijk de 
best passende optie kunnen kiezen of indien nodig ontwikkelen. Op basis van de gekozen optie krijgt u 
een bepaalde sponsorstatus. Hieraan koppelen wij een basispakket van tegenprestaties die u van ons mag 
verwachten. Mixed Hockey Club Barneveld waardeert het enorm dat u uw naam wilt verbinden aan onze 
vereniging.

De sponsorresultaten zijn dus direct zichtbaar. Niet alleen in de ontwikkeling van de vereniging, maar 
vooral ‘fysiek’ in de vorm van communicatie uitingen in en om het veld en het clubhuis. Wat dacht u van 
shirtsponsoring in combinatie met bordsponsoring op een van de 3 kunstgrasvelden? Of prefereert u 
materiaalsponsoring of het sponsoren van een compleet toernooi? Mixed Hockey Club Barneveld biedt u 
volop mogelijkheden!
Graag gaan we met u in gesprek over de invulling van uw sponsorschap. Uiteraard bieden wij u als basis een 
pakket aan met de daarbij behorende tegenprestatie voor uw bijdrage. Op basis van uw wensen kunnen we 
invulling geven aan de ambities die u onderstreept.
Minimaal één keer per jaar organiseren wij een activiteit voor onze sponsors om een netwerk op te bou-
wen of verder uit te breiden. Als sponsor kunt u tevens met een team van medewerkers meedoen aan ons 
jaarlijkse bedrijfshockeytoernooi.
Onder het tabblad “Sponsormogelijkheden” vindt u de mogelijkheden van sponsoring van onze vereniging. 
Om uw persoonlijke wensen te bespreken komen wij graag bij u langs.
U kunt hiervoor contact opnemen met: sponsoring@mhcbarneveld.nl

De sponsorcommissie,
 

• De Gouden Stick 

• De Zilveren Stick 

• De Bronzen Stick 

• De Gouden Bal

• Het Haakje 

Voor de Gouden Stick (hoofdsponsor) en Zilveren Stick (cospon-
sor) wordt exclusiviteit gegarandeerd in de betreffende categorie. 
De overeenkomst is minimaal drie jaar.

Wij onderscheiden de volgende sponsorcategoriën
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• Sterke betrokkenheid gezin
• Jeugd, dames en heren
• Teamsport en familiesport
• Kwaliteit uitstraling
• Dynamische sport
• Prachtige accommodatie

Overige sponsoropties:Overige sponsoropties:
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Dienstensponsoring
• Onderhoud
• Catering
• Presentatiemateriaal
• Koffie- en limonadebekers

Originele sponsoropties
• Sponsoring hockeyballen
• Welkomstkaart t.b.v. bezoekende partij
• Nieuwe mediapakket: Website / Narrowcas- 
    ting (TV scherm clubhuis) /  
    LISA App.
• Reclamedoek op maat (langs het sportveld)

Team(kleding)sponsoring:
• Spelerskleding
• Trainingspakken etc, alle teams junioren,
 senioren en veteranen
• Arbitrage
• Coaches
• Trainers

Veldsponsoring
• Ballenvangersponsoring
• Dug outs
• Minidoelen jeugd

Toernooisponsoring
Het is mogelijk om bij toernooien als toernooi- 
sponsor te fungeren (i.c.m. sponsorpakket)
• Jeugdtoernooi
• Bedrijfshockeytoernooi
• Familietoernooi
• Zaalhockeytoernooi

Materiaalsponsoring
• Hesjes / vlaggen / pionnen
• Bidons en kratten
• Keeperuitrusting en tassen

Waar staat de Mixed Hockey Club Barneveld voor?
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Legenda

Speelveld 1 (hoofdveld)

Speelveld 2

Speelveld 3

Clubhuis



Invulling onderstaande opties, in goed overleg
• Naam/logo (groot) op spelerskleding heren en dames 1 
• 2x spandoek in ballenvanger
• 4x reclamedoek langs het veld (230 x 60 cm)
• Bedrijfslogo-naam op het scorebord
• Plaats voor een vlag/banier bij de entree van de club
• Gebruik Clubhuis 1 keer per seizoen
• Naam + logo op sponsorbord (in clubhuis) in kleur
• Vermelding op website MHC Barneveld met link naar bedrijfspagina
• Narrowcasting op TV scherm in clubhuis
• Vermelding in LISA App.
• Publiciteit via (social) media
• Uitnodiging bedrijfshockeytoernooi

• 2x reclamedoek langs het veld (230 x 60 cm)
• Naam + logo op sponsorbord (in clubhuis) in kleur
• Vermelding op website MHC Barneveld met link naar bedrijfspagina
• Narrowcasting (logo) op TV scherm in clubhuis 
• Vermelding in LISA App.
• Publiciteit via (social) media
• Uitnodiging bedrijfshockeytoernooi

• 1x reclamedoek langs het veld (230 x 60 cm)
• Vermelding op website MHC Barneveld met link naar bedrijfspagina
• Vermelding in LISA App.
• Uitnodiging bedrijfshockeytoernooi

• Vermelding op club van honderd bord in het clubhuis

Invulling onderstaande opties, in goed overleg
• Naam/logo (groot) op spelerskleding heren of dames 1 
• 1x spandoek in ballenvanger
• 3x reclamedoek langs het veld (230 x 60 cm)
• Plaats voor een vlag/banier bij de entree van de club
• Gebruik Clubhuis 1 keer per seizoen
• Naam + logo op sponsorbord (in clubhuis) in kleur
• Vermelding op website MHC Barneveld met link naar bedrijfspagina
• Narrowcasting op TV scherm in clubhuis
• Vermelding in LISA App.
• Publiciteit via (social) media
• Uitnodiging bedrijfshockeytoernooi

Maatpakket in samenspraak met u en
tegen een nader vast te stellen tarief € 500,- p/jaar

€ 200,- p/jaar

€ 100,- p/jaar

€ 1.750,- p/jaar
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SPANDOEKEN
Bedrukking: Enkelzijdig, full-colour
Materiaal: Frontlit 510 gr/m2
Afmeting: 230 x 60 cm

• Spelerskleding:        15 shirts met logo voorzijde 
• Trainingspakken etc, alle teams junioren, senioren en veteranen  maatwerk
• Arbitrage: Jacks en polo’s.      maatwerk
• Coaches: Jacks       maatwerk 
• Trainers: Jacks, trainingspakken     maatwerk

De beste eyecatcher voor uw bedrijf wordt op 1 groot spandoek van
200 cm hoog x 500 cm breed aan 1 kant van het kunstgrasveld vermeld.
• Eenmalige opmaak en productie inbegrepen bij contract van 5 jaar.

Uw bedrijf goed zichtbaar voor het publiek.
• Logo op binnen-/buitenzijde dug outs (minimaal 3 jaar)
• Opmaak en productie niet inbegrepen 

Opvallen door klein te blijven
• Aanschaf, opmaak en productie niet inbegrepen 
• Logo op binnen-/buitenzijde doelen (minimaal 3 jaar)
• Opmaak en productie niet inbegrepen 

Het is mogelijk om bij toernooien als toernooisponsor te fungeren (i.c.m. sponsorpakket)
• Jeugdtoernooi
• Bedrijfshockeytoernooi
• Familietoernooi
• Zaalhockeytoernooi

Team (kleding) sponsor: € 750,-  (éénmalig)
Altijd in combinatie met een Gouden Bal of Stick pakket.

Spandoek in ballenvanger achter het doel: € 1000,- p/jaar 

Reclame in Dug Outs (per veld 2 stuks): € 750,- p/jaar

Minidoelen jeugd: € 500,- p/jaar

Toernooisponsoring: maatwerk
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De beste eyecatcher voor uw bedrijf,
een groot spandoek in een ballenvanger.

Uw bedrijf goed zichtbaar in beeld voor het
publiek door reclame in de dug outs.

Een reclamedoek langs het sportveld
behoort ook tot de mogelijkheden



• Hesjes / vlaggen / pionnen
• Bidons en kratten
• Keeperuitrusting en tassen

• Onderhoud / catering / presentatiemateriaal
• Koffie- en limonadebekers

• Jongste jeugdsponosoring (shirts met logo, 3 seizoenen)
• Sponsoring hockeyballen (met logo, 1 seizoen)
• Welkomstkaart bezoekende partij
• Vlaggenmasten
• Speeltoestellen
• Reclamedoek op maat (langs het sportveld)

Dienstensponsoring: maatwerk

Materiaalsponsoring: maatwerk

Originele sponsoropties: maatwerk
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BEZOEKADRES:

Wethouder Rebellaan 136
3771 KA  Barneveld  

POSTADRES:

Postbus 2039
3770 CA  Barneveld  

CONTACT:

sponsoring@mhcbarneveld.nl

MIXED HOCKEY CLUB BARNEVELD

Signpartner

MHCB


