
 

Sponsorpakketten ZHC 

 
De Zandvoortsche Hockey Club bestaat al sinds 1935 en is een club waar plezier voorop 
staat! Het gaat goed met de club, het ledenaantal groeit gestaag door. We zijn ambitieus en 
willen blijven groeien. Dit vraagt om professionele trainers, een goede accommodatie en de 
juiste materialen. Daar hebben onze vrijwilligers uw hulp hard bij nodig!  

 

Sponsoringvormen: 
A. Hoofdsponsor  
B. Stersponsor  
C. Teamsponsor wedstrijdshirt 
D. Teamsponsor trainingskleding 
E. Bordsponsor 
F. Vriend van ZHC - Club van 100 
G. Horecasponsor  

 
                                                                                      

 
Vanzelfsprekend zijn combinaties van pakketten ook mogelijk. 
 

 Naam pakket Doel ZHC Inhoud Prijs Looptijd 

A Hoofdsponsor Financiering van 
sport/oefen materiaal 
en kleding, 
onderhoud hockey 
velden en 
accommodatie, 
ontwikkeling van 
trainers en 
scheidsrechters 

Maatwerk bijv: 

 Naam & logo op voorzijde wedstrijdshirts 
(alle leden) 

 2x lidmaatschap Trimmers Hockey 

 Reclamebord hoofdveld 

 Naam & logo op welkomstbord entree 
sportpark 

 Naam, logo en link vaste banner op 
homepage 

 Netwerkbijeenkomsten 

 Mogelijkheid tot verkoop en promotie van 
producten en diensten van de sponsor 
tijdens speciale evenementen 

maatwerk        5 jaar 

B Stersponsor  Financiering van 
sport/oefen materiaal 
en kleding, 
onderhoud hockey 
velden en 
accommodatie, 
ontwikkeling van 
trainers en 
scheidsrechters 
 
 

 Naam & logo op achterzijde wedstrijd 
shirt van 1 team naar keuze (uitgaande 
van 16 leden) 

 Reclamebord hoofdveld 

 Naam & logo op welkomstbord bij entree 
sportpark 

 Naam, logo & link roterende banner 
homepage 

 Netwerkbijeenkomsten 

 Mogelijkheid tot verkoop en promotie van 
producten of diensten van sponsor aan 
leden. 

 
Wedstrijdshirts worden door ZHC besteld.  
Facturering shirts loopt via sponsor. 
Sponsor zorgt voor bedrukking van eigen logo.  
Kleding blijft eigendom van ZHC.  

€ 1.250,-  1
e
 jaar* 

(voor team met 16 
leden) 
 
€ 600,- 2

e
 jaar 

€ 600,- 3
e
 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Prijs is inclusief 
wedstrijdshirts, excl. 
bedrukking logo 
sponsor op shirts 

3 jaar 

C Teamsponsor 
wedstrijdshirt 

Ontwikkeling van 
trainers en 
scheidsrechters 
d.m.v. trainingen & 
cursussen 
 

 Naam & logo op achterzijde wedstrijd 
shirt van 1 team naar keuze (uitgaande 
van 16 leden of 6-8 leden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wedstrijdshirts worden door ZHC besteld.  
Facturering shirts loopt via sponsor. 
Sponsor zorgt voor bedrukking van eigen logo.  
Kleding blijft eigendom van ZHC. 

€ 1.000,-  1
e
 jaar* 

(voor team met 16 
leden) 

 
€ 750,- 1

e
 jaar* 

(voor team met 6-8 
leden)  

 
€ 500,- 2

e
 jaar 

€ 500,- 3
e
 jaar 

 
* Prijs is inclusief 
wedstrijdshirts, excl. 
bedrukking logo 
sponsor op shirts 

3 jaar 



 Naam pakket Doel ZHC Inhoud Prijs Looptijd 

D Teamsponsor 
trainingskleding 

Ontwikkeling van 
trainers en 
scheidsrechters 
d.m.v. trainingen & 
cursussen 
 

 Naam & logo op trainingskleding van 1 
team naar keuze. Keuze uit door ZHC 
vastgestelde kledinglijn van het merk 
Reece Australia (trainingspak, allweather 
pak, hoodies, windjack). 

 
Kleding worden door ZHC besteld, gefactureerd aan 
sponsor. 
Sponsor zorgt voor bedrukking van eigen logo. Kleding 
blijft eigendom van de sponsor.  

€ 200,- p. jaar* 
 
 
 
 
 
 
*Prijs is exclusief 
aanschafkosten 
kleding en bedrukking 

Min.2 jaar 

E 
 
 

Bordsponsor Diverse doeleinden 
 

 Reclamebord op hockeyveld 300x80cm* 

 Naam & logo op welkomstbord entree 
sportpark 

 Naam, logo en link roterende banner 
homepage 

 
* Kosten full-colour bord bij Letterop, door sponsor zelf te 
bestellen: 
- enkelzijdig € 200 ex BTW 
- dubbelzijdig € 290 ex BTW 
 

€ 220,-  1e jaar** 
€ 220,-  2e jaar 
€ 220,-  3e jaar 
 
 
 
** prijs inclusief 
ophangbeugels, 
ophangen bord en 
sticker entreebord 

3 jaar 

F Vriend van ZHC 
- Club van 100 

Komt ten goede aan 
het clubhuis 
(onderhoud en 
aanschaf nieuwe 
materialen) 

 Naam op sponsorbord vriend van ZHC -
Club van 100 in het clubhuis. 

 Naam & logo op website ZHC 
 

€ 100,- p. jaar 1 jaar 

G Horecasponsor De opbrengst van de 
maaltijden komen ten 
goede van het 
clubhuis. Bar en 
keuken attributen 
worden vervangen of 
aangeschaft. 

Tijdens horeca culinair op de vrijdag avond 
sponsort de Horeca sponsor een maaltijd. 
ZHC verkoopt de gesponsorde maaltijd aan 
de leden voor een geringe vergoeding 
 

 1x per seizoen verzorging maaltijd 
vrijdagavond door horecasponsor 
voor ongeveer 60-70 leden. 

 Promotie sponsor via ZHC website, 
nieuwsbrief en Facebook. 

 Sponsor wordt ‘Vriend van ZHC - 
Club van 100’  

kosten maaltijd 1 jaar 

 

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als sponsor? Neem dan vrijblijvend contact op met onze 

sponsorcommissie: sponsorcommissie@zandvoortschehockeyclub.nl 

http://www.huijgsport.nl/teamwear-scholen-bedrijven-clubs/zandvoortsche-hockey-club

