Spelregels sponsoring

“Vrienden van Hudito”
Word een “Vriend van Hudito” en steun de gezelligste hockeyclub van Delft en omstreken.
Als “Vriend” word je uitgenodigd voor de jaarlijkse gezellige netwerkevents en mag je je
bedrijf profileren op de club.

Concreet:
✓ Je (bedrijfs)naam en logo wordt opgenomen op de website en bij de ingang van het
clubhuis.
✓ Op Super Sunday (eerste zondag van de maand waarop zowel Dames als Heren 1
thuis spelen) word je uitgenodigd voor een gezellige VIP-middag met lunch en borrel.
✓ Je maakt jaarlijks kans dat een veld naar jouw (bedrijfs)naam wordt genoemd via een
verloting.
✓ Je ontvangt jaarlijks een voucher van 100 euro waarmee je je bedrijf kunt promoten
(zie sponsormenukaart)
✓ Je krijgt korting bij extra uitingen (zie sponsormenukaart).
De kosten zijn 250 euro exclusief BTW per jaar

Voorwaarden:
−
−
−
−
−

Het abonnement loopt gelijk met het hockeyseizoen van 1 juli tot 30 juni.
Het abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggen kan tot 1 mei
voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
Aan het begin van ieder seizoen ontvang je een factuur voor dat seizoen.
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
De betalingstermijn is 14 dagen.
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Sponsormenukaart Vrienden van Hudito
Met je “Vriend van Hudito” abonnement mag je de (jaarlijks te ontvangen) voucher van 100
euro gebruiken voor reclame-uitingen. We hebben de meest gekozen uitingen op een rijtje
gezet (andere creatieve ideeën zijn natuurlijk welkom):
Onderwerp

Vriendenprijs
(euro/ jaar)

Reclame-uiting tophockey
Westrijdshirts (thuis en uit) H1, D1

Op aanvraag a)

Westrijdshirts (thuis en uit) H2, D2

350 b)

Reclame uiting teamkleding
Wedstrijdshirts (thuis en uit)

100

Trainingspakken

100

Sticktassen

100

Truien

100

Reclame langs het veld
Veldbord langs veld 1

200

Veldbord langs veld 2

100

Veldbord langs veld 3

100

Vlag langs veld 1

100

Narrowcasting
Scherm clubhuis

100

Scherm Hudito App

100

Evenementen
HHH-dagen (meerdaags internationaal toernooi)

Op aanvraag

Clinics voor de jeugd

Op aanvraag

Hudito Business Toernooi

Op aanvraag

G-hockey toernooi (landelijk)

Op aanvraag

Overig
Veldnaam veld 1

Op aanvraag a)
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Toelichting sponsormenukaart:
a)
b)

−
−
−
−

In combinatie met hoofdsponsorschap
Voor overige kleding zie “Reclame uiting teamkleding”
Prijzen zijn exclusief materiaal (veldborden, shirts ed)
Prijzen zijn exclusief BTW
Het is vereist dat kleding wordt aangeschaft bij Hockey Republic en dat daarbij de
Hudito lijn wordt aangehouden
Materiaal (oa afmetingen) en plaatsing in overleg met sponsorcommissie

Voorbeeld veldbord:
Stel je wilt een veldbord langs veld 1? Als vriend van Hudito kost dit nog maar 200 euro per
jaar. Bij inlevering van de voucher zelfs nog maar 100 euro per jaar.
TIPS:
1) Overleg met de sponsorcommissie over de plek en het formaat van het bord. Wij
kunnen je ook adviseren over een geschikte leverancier.
2) Houdt er rekening mee dat de veldborden van goede kwaliteit zijn (extra dik).
Hockeyballen zijn nogal hard.
3) De borden worden Hudito voorzien van een ophangsysteem en opgehangen.
4) Langs veld 2 en 3 hangen minder borden, daar val je meer op.

Voorbeeld wedstrijdshirt:
Stel je wilt het wedstrijdshirt van de jongens D2 (JD2) sponsoren? Als vriend van Hudito kost
dit 100 euro per jaar. Bij inlevering van de voucher wordt dit 0 euro. De wedstrijdshirts
(eventueel uit en thuis) schaf jezelf aan bij Hockey Republic en laat je daar voorzien van een
logo.
TIPS
1) Laat eerst een ontwerp van het shirt maken, zodat je precies ziet hoe het logo valt.
2) Druk geen spelersnamen af op de kleding, dan kunnen ze eenvoudig meerdere jaren
mee.
3) Geef de kleding als sponsor in bruikleen, zodat je aan het einde van het seizoen kunt
bepalen hoe je verder wilt met de kleding.
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Hudito Kledinglijn
Samen met de hoofdsponsoren BRABO en HOCKEY REPUBLIC heeft Hudito sinds seizoen
2019 een nieuwe kledinglijn neergezet.
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Sponsormenu in Natura
Naast reclame-uitingen kun je Hudito enorm helpen met het sponsoren van materialen. Om
een idee te geven van wat er mogelijk is hebben we hieronder een lijst samengesteld.
Onderwerp

Eenheid

Ballen (per bestelling/seizoen)

100 stuks

Hesjes (per bestelling/seizoen)

25 stuks

Fluitjes scheidsrechters

50 stuks

Jassen/shirts scheidsrechters

10 stuks

−
−

Prijs

Prijs inclusief
opdruk

Prijzen zijn exclusief BTW
Het materiaal mag voorzien worden van een (bedrijfs)logo en draagt daarmee bij
aan extra exposure.

Naast hockeymateriaal, kan de club nog tal van andere zaken goed gebruiken.

Sponsoring in expertise
Hudito is een club voor en door haar leden. Een echte vrijwilligersclub. We zijn dan ook altijd
op zoek naar expertise binnen de club. En dat kan van alles zijn, zoals kennis over energie,
boekhouding, juridisch, parkbeheer, ict, websitebouw, marketing, fotografie, etc.
Zie jij mogelijkheden om jouw expertise of die van je bedrijf in te zetten? Laat het ons weten.
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Sponsoring van goede doelen
Ga je niet voor extra exposure van je eigen (bedrijfs)naam? Misschien is dan het sponsoren
van een goed doel een idee. Door in plaats van je eigen logo het logo van het goede doel te
plaatsen, promoot je je favoriete goede doel.
Voorbeeld
Veld 3 heeft afgelopen jaar de naam van het goede doel “Villa Joep” gekregen.

Villa Joep

