Sponsormogelijkheden M.H.C. Almelo
Geen sportvereniging kan zonder sponsoren, ook M.H.C. Almelo niet. Wij heten sponsoren graag
welkom! Wij hebben de standaard sponsormogelijkheden op een rij gezet. Mocht u andere wensen
hebben, laat het ons gerust weten. Wij gaan graag met u in gesprek!
Om goed aan uw wensen te kunnen voldoen en ervoor te zorgen dat afspraken worden nagekomen,
moet elke vorm van sponsoring vooraf door de sponsorcommissie worden goedgekeurd.
Wat het sponsoren van teams betreft, is het goed te weten dat dat alleen in combinatie met
clubsponsoring mogelijk is. Wilt u bijvoorbeeld de shirts van een team sponsoren, dan is daaraan een
sponsorbord gekoppeld.

Hoofdsponsor

Jaarlijks
v.a. € 5000 per jaar

Productiekosten
-

Veldsponsor

v.a. € 3500 per jaar

-

Doeksponsor (3jr)

v.a. € 300 per jaar

€ 100,-

Doeksponsor
hoofdveld (3jr)

v.a. € 350 per jaar

€ 100,-

Shirtsponsor /
kledingsponsor

€ 250 per jaar

TOP sponsor
(vlaggenmast)

€ 350 per jaar

Verschillend per team
(moet besteld worden
via ’t Hoen te
Enschede)
-

Dug-out reclamebord

v.a. € 350 per jaar

€ 250,-

Inhoud pakket
 Grote borden
 Veld
 Vlaggen
 Logo op factuur
 Logo op site
 Logo op app
 Recht teamsponsoring
 Grote borden
 Vernoemen veld
 Logo op factuur
 Logo op site
 Recht teamsponsoring
 Bord langs het veld
 Logo op site
 Recht teamsponsoring
 Bord langs het veld
 Logo op site
 Recht van
teamsponsoring
 Alleen mogelijk in
combinatie met
andere sponsering
 Logo op site
 2 vlaggen full colour
1000mm x 3000mm
 Logo op site
 Recht teamsponsoring
 Full colour afbeelding
v.a. 800mm x 800mm
 Logo op site
 Recht op
teamsponsoring
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Hieronder kunt een gewenste sponsorvorm aankruisen. Als u dit formulier naar sponsorcommissie
stuurt, wordt contact met u opgenomen: sponsor@mhcalmelo.nl
☐ Hoofdsponsor: grote borden, wordt een veld naar vernoemd (v.a. € 5000 per jaar).
☐ Veldsponsor (v.a. € 3500 per jaar)
☐ doeksponsor reclamedoek semi/zand veld (3jr) (v.a. € 300 per jaar)
(+ eenmalige productiekosten € 100,-)
☐ Doeksponsor waterveld (3jr) (v.a. € 350 per jaar) (+ eenmalige productiekosten € 100,-)

Bordsponsoring standaard met 1-zijdige full colour afbeelding. Afmeting: 2950x650mm 10mm hpl
☐ 2-zijdige full colour afbeelding (meerprijs € 100)
☐ verzorg voor mij de opmaak (meerprijs € 50)
☐ ik lever zelf de opmaak digitaal aan

De sponsorcommissie bestelt doeken en bepaalt de plaats langs het veld waar de uiting wordt
geplaatst. Uiteraard is overleg over de juiste plek langs een veld mogelijk. De kosten voor productie
van de doeken komen voor rekening van de sponsor. Contractperiode minimaal 3 jaar.
☐ Shirt/kledingsponsor
Een shirt/kledingsponsor maakt vooraf met de sponsorcommissie afspraken over kleding, waarbij
uitgangspunten zijn:






Uiting en opmaak voldoen aan de eisen van de KNHB;
Wedstrijdkleding voorzien van officieel M.H.C. clublogo moet besteld worden bij ’t Hoen te
Enschede;
De shirt/kledingsponsor neemt gedurende een periode van minimaal drie (3) jaar een vorm
van clubsponsoring af. Mocht de shirtsponsor geen vorm van clubsponsoring wensen, dan is
minimaal de jaarlijkse bijdrage voor bordsponsoring verschuldigd.
De gesponsorde kleding blijft eigendom van de sponsor.
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☐ ‘TOP’ sponsor: Vlaggenmast € 350 per jaar incl. 2 vlaggen
Een full colour baniervlag. Afmeting: 1000x3000mm
☐ verzorg voor mij een vlag (meerprijs € 50), benodigde logo’s digitaal aanleveren
☐ ik lever zelf de vlag kant en klaar aan
☐ Dug-out reclamebord 1 € 350 per jaar (+ eenmalige productiekosten )
Een full colour afbeelding aan 1 van de houten dug-outs op Contict veld (800mm x 800mm)
☐ verzorg voor mij de opmaak (meerprijs € 50), benodigde, logo’s digitaal aanleveren
☐ ik lever zelf de opmaak digitaal aan
☐ Alternatieve sponsoring
M.H.C. Almelo organiseert tal van evenementen, toernooien en clinics met diverse
sponsormogelijkheden. U kunt uw bedrijfsnaam aan een evenement, attentie enz. verbinden.
Iedere vorm van sponsoring is hierbij bespreekbaar. We juichen dan ook al uw ideeën toe!
Om bestaande afspraken en huidige sponsoren te beschermen is niet alles toegestaan. Alle
sponsoring is behoudens goedkeuring door de sponsorcommissie. Dat geldt ook voor gebruik van het
logo van de club. Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

De sponsorcommissie bestaat uit:
Mattijs Davids (VZ)
Harrold Filart
Robert Fidder
Mart Scholte op Reimer
Sophie Thöni
Algemeen emailadres: sponsor@mhcalmelo.nl
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