HockeyverenigingBleiswijk

Sponsorpresentatie

Visie / Ambitie HVB 2025
• Visie ; Hockeyvereniging Bleiswijk is een vereniging voor iedereen, van jong tot oud, met
of zonder beperking en van recreatief tot gematigd prestatief.
• Kernwoorden; verbinding, voor en met elkaar, gezelligheid, sociaal,
respect, herkenbaar, Bleiswijk, competitief met vermogen tot relativeren.
• Welke kernwaarden zijn in 2025 van toepassing
• Middelgrote vereniging met 500 leden (nu 450 leden)
• Heren 1 en Dames 1 team in minimaal 3e klasse
• Jeugdselectieteams actief in hogere klassen (minimaal 1e klasse)
• Doorstroom van jeugd naar seniorenteams: Heren 1, 2 en Dames 1, 2
• Hockey voor iedereen! : een G-hockeyteam voor de jeugd en een
seniorenteam + 1 LG-team voor kinderen met een lichamelijke beperking
• Actieve gezellige vereniging met sterke maatschappelijke en lokale / regionale
banden met leden, middenstand, sponsors, gemeente, scholen
• Sport+ vereniging waarin hockey openstaat voor iedereen met of zonder beperking
en waarin jeugd en vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en gestimuleerd worden

HockeyverenigingBleiswijk
Prestatie & Recreatief sporten voor iedereen met respect voorelkaar
Stergroeiendeactieve vereniging
• 500 Leden ( 5 jaar geleden; 350)
• Bezoekers HVB / weekend: > 1000
• Wedstrijden / weekend: > 40
• Hockey voor iedereen:
• G-Hockey
• Trimhockey voor ouders met of
zonder hockeyervaring (wedstrijden
door de week)
• Senioren en junioren competitie
• Peuter en Kleutersport in
samenwerking met Kicks 'n Sticks

Volle Activiteiten kalender,zoals
• HVB Landen Toernooi
(500 deelnemers, 1.250
bezoekers)
• Vriendjes & Vriendinnetjesweek
• Internationale Jeugdwedstrijden
• Jeugd / junioren Mini Cup (4xjr)
• Senioren Minicup (4xjr)
• Clinics op HVB
• Mosselavond, MidsimmerNight
BBQ, Kerstdiner
• Filmavonden

Maatschappelijk; Midden in Lansingerland
• GHockey; “Niemand buitenspel”
• Inloopspreekuur Fysiotherapie MHB
• Stageplaatsen: HVB heeft als erkend
leerbedrijf een 4-tal erkenningen
➢ Nauwe samenwerking met alle scholen
in Lansingerland; Sportdagen, clinics
op scholen, HVB Funkey hockey,
Koningsdag
• Samenwerking met AccentVSOschool
voor moeilijklerende
kinderen
- Rookvrij sportterrein
- BSO
- Loterij op Landentoernooi
voor goed doel

Sportiviteit & Respect
•Workshops
‘Weerbaarheid’ voor
Scheidsrechters
•TV-Sportplezier
•VOGVerklaringen

HockeyverenigingBleiswijk
HVB werktsamen met maatschappelijkepartnersin een breednetwerk
Belangenverenigingen
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HockeyverenigingBleiswijk

Communicatie mogelijkhedenHVB
• Communicatie middels reclameborden, banieren langs de velden, vermelding in clubhuis via TV Scherm, Kassa Display en Digitale Prijslijst
• HVB beschikt over een multi media platform waarmee wordt gecommuniceerd met de leden en door de leden en teams
onderling; Internetsite, Facebook, Twitter, App, Narrowcasting. Leden en ouders van leden bezoeken elke week de site of app voor
wedstijdinformatie, activiteiten, bardiensten, toernooien, etc. De gebruikersdichtheid en frequentie is hoog.
• Narrowcasting biedt de mogelijkheid uw wekelijkse aanbieding te communiceren, bv op zaterdag als er meer dan 300 bezoekers op de HVB zijn.
• De HVB ‘Lisa’ App is de mobiele manier om te weten hoe laat je moet spelen, hoe je team of andere teams ervoor staan, welke activiteitener
deze maand zijn. Ook hier kunt u uw logo of aanbieding communiceren

Sponsorpakketten
Bordsponsoring
Uw klantkringbereiken en de HVB steunen? Een aantal mogelijkheden
Basispakket 1; € 500 / jr
• Reclamebord (eigendom
HVB) 3 mtr x 80 cm
langs één veld.
Prod.kn bord zijn voor
rekening HVB
• Vermelding in clubhuis
en op site als sponsor

Hoofd Sponsor € 2500 – € 10.000 / jr
•2 Reclameborden (eigendom HVB) 3 mtr x
80 cm langs
één veld. Prod.kn bord zijn voor
rekening HVB
•Reclame uiting op hek recht voor
Clubhuis (ballenvanger)
•Vlag(gen) langs het veld, productiekn
vlag rekening sponsor
•Narrowcasting continue vermelding en
separate berichten van 10 sec.in het
8x/uur. Sponsor levert eenmaal of
wekelijks roulerend (acties) gegevens aan
• Narrowcasting in de reclame carrousel op
de klantendisplay van de kassa. Uw logo
wordt bij bestellingen getoond.
•Vermelding op facebook HVB,
twitter, Facebook team pagina’s
•Vermelding in clubhuis en op site als
Hoofd sponsor
•Logo vermelding op alle nieuwsbrieven
Vermelding in persberichten naar
Natuurlijk staan we open voor een benadering op maat, teamsponsoring, toernooisponsering.
streekbladen
Wolter Manders, Paul ter Schegget, PatrickBlom- sponsor@hvbleiswijk.nl
•Optioneel vernoemen van een (Open)
Vermelde bedragen zijn excl. btw Toernooi naar de Sponsor
•Vermelding als Hoofdsponsor HVB
Pluspakket 2; € 600 / jr
• Basispakket
•Narrowcasting van
10 seconde op TVscherm in het
clubhuis minimaal 2x per
uur. Sponsor levert
eenmaal of wekelijks
roulerend (acties) gegevens
aan (dynamisch of statisch)
•Narrowcasting in de
reclame carrousel op de
klantendisplay van de
kassa. Uw logo wordt bij
bestellingen getoond.
• Vermelding op facebook
HVB, twitter
• Vermelding in clubhuis en
op site als sponsor

Official
Partner pakket 3;
€ 1.250/ jr
•2 Reclameborden (eigendom
HVB) 3 mtr x 80 cm langs
één veld. Prod.kn bord zijn
voor rekening HVB
• Narrowcasting van 10
seconde in het clubhuis
minimaal 5x per uur. Sponsor
levert eenmaal of wekelijks
roulerend (acties) gegevens
aan (dynamisch of statisch)
- Narrowcasting in de reclame
carrousel op de klantendisplay
van de kassa. Uw logo wordt
bijbestellingen getoond.
•Vermelding op facebook
HVB, twitter
• Vermelding in clubhuis en op
site als Officiële Partner

Sponsorpakketten
Teamkleding
HVB heeft een igen HVB-kledinglijn! Als sponsor
kunt u uw logo plaatsen op
trainingspakken, sweaters, het uitshirt en sticktassen
Wilt u een team sponsoren?
- Dan krijgt u 15% korting op de kleding
- U betaalt geen sponsorfee en wij regelen alles
- U kiest zelf waar u uw logo wil plaatsen, in het klein
op de mouw of de voorzijde of in het groot op de
achterkant.
De richtprijzen (ex BTW) per stuk zijn bij
teamafname:
Sticktassen van € 41,30 voor € 35,- (15% korting)
Trainingspak van € 75,- voor € 63,50,- (15% korting)
HVB-uitshirt van € 24,75 voor € 21,- (15% korting)
Sweaters van € 35,50 (in verschillende kleuren)
Bedrukking: Logo klein € 5,75 / groot € 9,50

