Sponsoring MHCT
• Teteringen heeft een hoge hockeydichtheid.
• Actieve relatie met sponsoren.
• Creatieve sponsormogelijkheden.
• De 1e club in Nederland met enkel watervelden.
• Familie club waar iedereen welkom is.
• Al bijna 50 jaar hockeyplezier.
• Groeiende vereniging.

sponsorcommissie@mhct.nl

Doelgroep en bereik
• Dankzij de nee-nee sticker en het bel-me-niet register zijn huishoudens steeds
moeilijker te bereiken. Wij bieden hiervoor een oplossing.
• 50.000 bezoekers per jaar op de vereniging.
• Ruim 500 leden, met name uit midden- en hogere welstandsklasse.
• Regio gebonden; Oosterhout / Breda / Prinsenbeek / Made / Rijen.
• Scala scholen en Bellefleur kinderopvang gebruiken onze accommodatie.
• Bereik via sociale media: Twitter / Facebook / Instagram / LinkedIn / TikTok.

sponsorcommissie@mhct.nl

Sponsor mogelijkheden
Hoofdsponsor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duidelijke profilering van de hoofdsponsor in het clubhuis
Langs beide velden dubbele reclameborden in het midden van het veld
Shirt sponsor van Damen 1 en Heren 1
Grote benoeming op het sponsorbord bij clubhuis
Aandacht in lokale media met een persbericht
Vermelding op de website
Veldnaam hoofdveld
Communicatie in de nieuwsbrief en online media
Minimale duur van 3 jaar

• Sponsorbijdrage opvraagbaar

sponsorcommissie@mhct.nl

Sponsor mogelijkheden
Totaalsponsor
•
•
•
•
•

Langs elk veld een reclamebord
Middel grote benoeming op het sponsorbord bij clubhuis
Vermelding op de website
Communicatie in de nieuwsbrief en online media
Minimale duur van 3 jaar

• Sponsorbijdrage € 1000,- per jaar

Bordsponsor
•
•
•
•

Reclamebord (3 x 0,76m)
Benoeming op het sponsorbord met alle sponsoren
Communicatie in de nieuwsbrief en online media
Vermelding op de website

• Sponsorbijdrage € 295,- per jaar
• Eenmalig € 250,- voor het bord
• Minimale duur van 3 jaar

sponsorcommissie@mhct.nl

Sponsor mogelijkheden
Scorebord
Eenmalig aanschaf module € 1175,- excl. BTW € 600,- per jaar
Veldnaam
Het groene veld wordt vernoemd naar je bedrijf.
Zichtbaar in de Lisa app (speelschema van de hockeybond)
€ 400,- per jaar Eenmalig aanschaf bord bij het veld € 250,- excl. BTW
Mogelijkheden
• Wedstijdsponsor
• Toiletreclame
• Vloermatten
• Kledingsponsor
• Teamspronsor
• Kleedkamersponsor
Bovenstaande zaken gaan in overleg
Heb je zelf een idee? We gaan graag met je in gesprek!

sponsorcommissie@mhct.nl

Vaste contactpersonen
De sponsoring wordt geregeld door vaste contactpersonen:

Juri de Poorter (links op de foto)

06-10146487

Roy Lemmens (rechts op de foto)

06-46621191

Koen de Zeeuw

sponsorcommissie@mhct.nl

sponsorcommissie@mhct.nl

