
1. Hoofdsponsor

a. Pakket Diamant
- Maatpakket

b. Pakket Platinum (minimum periode van 3 jaar)
- Teamsponsor Goud (zie punt 2)
- Reclame bord
- Lidmaatschap Business Club
- Narrow Casting
- Toegang tot Sponsor Portaal

In overleg

€ 5.000-
Bedrag per jaar

In overleg

€ 5.000-
Bedrag per jaar

2. Teamsponsor 

a. Pakket Goud (minimum periode van 2 jaar): 
- Volledige aankleding voor 13 personen
- Trainingspakken + shirts

- Shirt met nummer, persoonsnaam en 
sponsornaam

- Trainingspak met nummer en sponsornaam
- Shorts/rokken/sokken
- Maskers, keeperstas en coachhoody.

€ 2.800-
Bedrag per jaar

€ 2.800-
Bedrag per jaar

b. Pakket Zilver (minimum periode van 2 jaar): 
- Shirts + Hoodyʼs voor 13 personen

- Shirt met nummer, persoonsnaam en 
sponsornaam

- Hoody met nummer en sponsornaam

€ 1.900-
Bedrag per jaar

€ 1.900-
Bedrag per jaar

c. Pakket Brons (minimum periode van 2 jaar): 
- Shirts OF hoodyʼs voor 13 personen

- Shirt OF hoody met nummer, sponsornaam en 
op shirt persoonsnaam

€ 1.200-
Bedrag per jaar

€ 1.200-
Bedrag per jaar

- Keuze uit specifiek team of ʻmeegroeienʼ met specifiek teamlid.

- Voor F en E teams gelden lagere prijzen,

- In geval van het bijkopen van losse kleding items gelden de bruto adviesprijzen van de 
desbetreffende artikelen tot een vooraf aan te geven bedrag. Voor de hoofdsponsor Platinum gelden 
géén extra kosten in geval van aankopen van extra of nieuwe kleding.

- Inbegrepen in de prijs is de aankleding van 5 nieuwe teamleden in het 2e jaar. In geval van een 
grotere groei dan aankleding van 5 nieuwe teamleden in het 2e jaar, geldt een vooraf af te spreken 
bedrag per persoon.

- In overleg is een kortere periode of een andere vorm van kledingsponsoring mogelijk.
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3. Business Club ʻt Spandersbosch

a. Pakket 1
- Uitnodiging voor alle Spabo BC activiteiten
- 2 x kans per jaar op een gratis reclamebord
- Naamsvermelding op de website met 

bedrijfsomschrijving
- Naamsvermelding op het Spabo BC-bord in het 

clubhuis

b. Pakket 2 Extra (periode van 3 jaar)
- Pakket 1 inclusief reclamebord 

c. Pakket 3 Particulier
- Uitnodiging voor alle Spabo BC activiteiten
- Naamsvermelding op het Spabo BC-bord in het 

clubhuis

€    995-

€ 1.500,-

€    500,-

€    995-

€ 1.500,-

€    500,-

4. Reclame

a. Reclame bord Goud locatie (periode van 3 jaar)
b. Reclame bord Zilver locatie (periode van 3 jaar)

c. Reclame doek (in de ʻRoland Garros stijlʼ = groentinten)

- Periode van 1 jaar
- Periode van 2 jaar
- Periode van 3 jaar
- meerdere adverteerders per doek mogelijk

- Reclame doek Platinum op maat    (grote maten)

3 meter
€ 750,-
€ 650,-

1,5 meter
€ 475,-
€ 375,-
€ 325,-

In overleg

6 meter
€ 1.500,-
€ 1.300,-

3 meter
€ 950,-
€ 750,-
€ 650,-

5. t Spandersbosch Sponsor Portaal voor gericht adverteren

Wij stellen u in staat om uw specifieke bedrijfseigen reclame-uitingen 
en/of aanbiedingen op onze website te zetten, met bereik van alle 
leden en familieleden. (Vraag Erwin Bouwman voor informatie)

- Inkooprecht op de Spandersbosch sponsorpagina.
- Voor bestaande sponsor of Business Club lid.
- Culturele of sportieve aanbiedingen.

- Kickback aan de club in geval van verkoop.

Narrow Casting
- Still advertentie
- Commercial 30 seconden

€ 500-
€ 250-

In overleg

In overleg

€ 250,-
€ 500,-

€ 500-
€ 250-

In overleg

In overleg

€ 250,-
€ 500,-
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6. Sponsoring in natura In overlegIn overleg

7. Thematische evenement sponsoring" In overlegIn overleg

8. Voorwaarden algemeen8. Voorwaarden algemeen8. Voorwaarden algemeen

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Hockeyvereniging ʻt Spandersbosch 
behoudt zich het recht voor om alle genoemde bedragen periodiek aan te passen.
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behoudt zich het recht voor om alle genoemde bedragen periodiek aan te passen.
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behoudt zich het recht voor om alle genoemde bedragen periodiek aan te passen.

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en geldig voor 1 seizoen. 
Als enige uitzondering hierop is de prijs van het privé lidmaatschap van de Business Club 
inclusief BTW aangegeven.
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Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de betreffende contracten door 
tekenbevoegden van de sponsor en van Hockeyvereniging ʻt Spandersbosch. 
Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, tezamen met een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs, dienen te worden bijgevoegd.
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Hockeyvereniging ʻt Spandersbosch behoudt zich het recht voor om sponsors borden en/of 
reclame en/of andere uitingen te weigeren, indien zij deze niet verenigbaar acht met de 
doelstellingen van Hockeyvereniging ʻt Spandersbosch of haar sponsorbeleid.
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Zie volgende pagina voor de regels met betrekking tot de kledingsponsoring.Zie volgende pagina voor de regels met betrekking tot de kledingsponsoring.Zie volgende pagina voor de regels met betrekking tot de kledingsponsoring.

Uiteraard staan wij u graag te woord over de mogelijkheden die het beste de belangen van u als 
sponsor en ons als club behartigen. Neem bij vragen graag contact op met de Sponsor 
Commissie 
hockeyvereniging ʻt Spandersbosch
Erwin Bouwman  
erwin.bouwman@ziggo.nl
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Zie bijlage: Reglement kledingsponsoringZie bijlage: Reglement kledingsponsoring

Bijlage: Reglement kledingsponsoring:

Wij geloven in de gezellige sfeer binnen onze club en realiseren ons dat kledingsponsoring een groot 
enthousiasme bij zowel het gesponsorde team als de sponsor teweegbrengt.
Het is de ervaring dat de gesponsorde kleding met trots en zelfvertrouwen wordt gedragen.

Op dit moment heeft HC ʻt Spandersbosch al diverse enthousiaste kledingsponsoren en zijn er 
sponsorafspraken met Hockey Republic inzake wedstrijdshirts en het leveren van extra kleding.
Het is dus van groot belang dat er altijd contact met de sponsorcommissie wordt opgenomen om de 
belangen van alle sponsoren (dus ook die van de nieuwe sponsor) te behartigen. 
Zo zullen er teleurstellingen worden voorkomen.
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Op dit moment heeft HC ʻt Spandersbosch al diverse enthousiaste kledingsponsoren en zijn er 
sponsorafspraken met Hockey Republic inzake wedstrijdshirts en het leveren van extra kleding.
Het is dus van groot belang dat er altijd contact met de sponsorcommissie wordt opgenomen om de 
belangen van alle sponsoren (dus ook die van de nieuwe sponsor) te behartigen. 
Zo zullen er teleurstellingen worden voorkomen.

Om een en ander in goede banen te leiden hebben we onderstaand een aantal regels opgesteld.Om een en ander in goede banen te leiden hebben we onderstaand een aantal regels opgesteld.

1. De vereniging streeft naar uniformiteit in alle kleding. Uiteraard is het wedstrijdtenue 
vastgesteld en verplicht. 
Met betrekking tot de overigen kleding heeft het sterk de voorkeur dat deze volgens de 
richtlijnen van de club worden gebruikt. 

2. De sponsor kan nooit alleen kleding (met naam of logo) verstrekken aan een team van de 
hockeyclub. Er dient ALTIJD ook door de sponsor een prestatie naar de vereniging toe geleverd 
te worden. De sponsorbijdrage bedraagt € 400- per jaar per team.

Wordt er geen bedrijfsnaam op de kleding gedrukt, dan is het toegestaan dat een sponsor een 
team met kleding steunt, met uitsluitend ʻt Spandersbosch embleem en eventuele rugnummers 
en namen. Er is dan geen extra bijdrage van toepassing.

Echter dient elke vorm van kledingsponsoring te worden voorgelegd aan de sponsorcommissie. 

In geval van contrasterende belangen heeft de sponsorcommissie het recht om een veto uit te 
spreken.

3. Vanwege huidige sponsorafspraken is kledingafname (met naam of logo) te realiseren bij 
Hockey Republic.
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4. Een potentiële sponsor is van harte welkom om met de sponsorcommissie te overleggen over 
de mogelijkheden.
Het aangaan van een contract dient vooraf door de sponsor, coach of teammanager van het 
betreffende team ter goedkeuring aan de sponsorcommissie voorgelegd te worden. Na het 
aangaan van een contract zal de bestelling in overleg met de teammanager en Hockey 
Republic worden voorbereid.
De vereniging is de uiteindelijke opdrachtgever van de bij Hockey Republic te plaatsen 
opdracht.

5. Elke vorm van teamsponsoring wordt aangegaan voor een nader te bepalen periode met een 
minimum van 1 jaar.

6. De kleding wordt door de sponsor aan het totale team ter beschikking gesteld en nooit aan een 
individu. 
Het is de keuze van de sponsor of de kleding bij het team blijft, dan wel ʻmeegroeitʼ met het 
team van een speciaal teamlid (dochter/zoon).
In geval van een meerjarige overeenkomst is de sponsor verplicht om nieuwe teamleden te 
voorzien van de benodigde kleding tegen de aangegeven bedragen per persoon. 

In geval van hoofdsponsorschap Goud zal ‘t Spandersbosch zorgdragen voor het voorzien van 
de benodigde kleding van de nieuwe teamleden en de daarbij behorende kosten. 
Het betreft enkel aanvullingen en niet de vervanging van de kleding van het totale team.

7. Sponsor is eigenaar van de kleding (niet het dragende lid). 
Indien een lid het team verlaat dient dit lid de geleverde kleding te retourneren, zodat kleding 
voor nieuw teamlid gebruikt kan worden (tenzij de sponsor anders bepaalt). 
In geval van een niet verlengde/geldige overeenkomst dient de kleding bij de teammanager 
ingeleverd te worden.
In het geval de sponsor bepaalt dat het teamlid de kleding mag behouden geldt dat de kleding 
niet meer tijdens wedstrijddagen mag worden gedragen. 

8. De coaches en/of managers zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst verantwoordelijk 
voor de kleding en het normaal gebruik hiervan door de teamleden. 
Het teamlid dient kleine reparaties zelf te verzorgen.

9. Er wordt verwacht dat het team regelmatig contact onderhoud met de sponsor en de sponsor 
voorziet van een teamfoto in ʻvolle uitrustingʼ.

10 Genoemde bedragen zijn per seizoen en exclusief BTW

Uiteraard staan wij u graag te woord over de mogelijkheden die het beste de belangen van u als sponsor 
en ons als club behartigen. 
Neem bij vragen graag contact op met de Sponsor Commissie

Hockeyvereniging ʻt Spandersbosch

Erwin Bouwman  erwin.bouwman@ziggo.nl
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