SPONSOR BROCHURE
HILVERSUMSCHE MIXED HOCKEY CLUB (HMHC)

MEER DAN 100 JAAR
HOCKEYHISTORIE IN ‘T GOOI
De Hilversumsche Mixed Hockey Club (H.M.H.C.) is opgericht in 1904 en is
een echte familieclub met ruim 1.600 leden, waarvan 1.100 jeugdleden. De
club beschikt over vijf kunstgrasvelden en vanuit ons gezellige clubhuis is
er uitzicht op alle velden.

Joris Linders
Voorzitter Bestuur H.M.H.C.

Daarnaast is H.M.H.C. een hockeyclub met ambitie en streeft ernaar om
dé prestatiegerichte familiehockeyclub van het Gooi te worden. Onze visie
is om jeugd breedte-hockey met top-hockey te verbinden. Heren 1 speelt
dit seizoen Overgangsklasse en de jongens en meisjes in de Super A en
B klasse.

E voorzitter@hmhc.nl

Meer dan 150 enthousiaste vrijwilligers zetten zich iedere week in om het
hockey op rolletjes te laten verlopen. Tijdens en na de wedstrijden bruist
het dan ook van de gezelligheid op onze club.

Rutger Hoogbergen
Bestuurslid Sponsoring H.M.H.C.

Wij bieden u graag de mogelijkheid om uw (bedrijfs-)naam aan H.M.H.C. te
verbinden. De diverse mogelijkheden vindt u terug in deze brochure.

E sponsoring@hmhc.nl

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN
SPORTSPONSORING?
De ervaring leert dat sportsponsoring als erg positief wordt ervaren.
Onze leden zien uw merk in relatie tot hun favoriete sport en het wordt
gewaardeerd dat u daarin wilt investeren.
Het is daarom een impactvol communicatiekanaal en onderscheidt zich
omdat u iets positiefs bijdraagt aan hun club. Uw merk wordt een beetje
van ons allemaal. Het is de kans om onze leden tot uw merkambassadeurs
te maken.

WAAROM IS SPONSORING HARD NODIG?
Onze stevige ambities vragen om groei van onze sponsorinkomsten.
Daarom zijn wij op zoek naar sponsors.
Sponsors die ons op korte en langere termijn willen ondersteunen.
De sponsorinkomsten worden ingezet om op elk vlak onze leden te
ondersteunen bij hun sportieve ambities, van jongste jeugd, de breedteteams tot de selectie-teams en de senioren. Dit kan zijn op het gebied van
training & coaching, hockeymateriaal, maar natuurlijk ook het onderhoud
van de velden en accommodatie.

WIE KUNT U BEREIKEN?
Naast de 1.600 leden, waarvan 1.100 jeugdleden, bereikt u indirect
ook de circa 5.000 gezinsleden. Iedere week ontvangen wij gemiddeld
3.500 mensen op ons complex. Regelmatig zijn er de SuperSundays
waarbij Dames 1 en Heren 1 thuis spelen en er naast de normale
veteranenwedstrijden tevens ook nog ruim 200 Goudhockeyers (de
interne veteranencompetitie) aanwezig zijn. Deze SuperSundays worden
aangekleed met muziek en vermaak voor jong en oud.
Ook al klinkt het als een cliché, maar veel van deze bezoekers zijn
ondernemer of nemen beslissingsbevoegde posities in bij ondernemingen.
Voor u is een groot bereik onder een interessante doelgroep dus verzekerd.

IS SPONSORING WAT VOOR U?
Als we kijken naar onze huidige sponsors zijn hun beweegredenen voor
sponsoring divers. Motieven variëren van zakelijke doelstellingen, een
nieuw netwerk ontdekken, een manier om invulling te geven aan lokale
betrokkenheid (MVO), ter ondersteuning van een team of gewoonweg
liefde voor de club!
Onafhankelijk van uw beweegredenen zijn wij blij met uw bijdrage.

STANDAARD SPONSORMOGELIJKHEDEN H.M.H.C.
Wij bieden sponsoring aan op de doeken langs onze velden.

Doek (300 x 80 cm)

Doek (600 x 80 cm)

Hoofdveld*

€ 650,00

€ 1.000,00

Veld 2

€ 450,00

€ 700,00

Veld 3

€ 500,00

€ 800,00

Veld 4

€450,00

€ 700,00

Veld 5

€ 350,00

€ 500,00

Naamgeving veld 3 inclusief doeken naast goal

€ 7.500,00

Doek hoofdveld naast de goals (verschillende maten)

€ 2.500,00

Kidsfield (600 x 80 cm)
Doek scooterstalling (390 x 120 cm)

€ 750,00
€ 1.000,00

Bedragen zijn per jaar, exclusief btw en voor minimaal 3 jaar. U bent dan tevens zichtbaar op de website met link naar eigen website en
kunt zonder kosten kleding voor een team sponsoren**. Afwijkende looptijden in overleg. Daarnaast hebben we diverse mogelijkheden en
pakketten voor sponsoring op maat. De sponsorcommissie licht dit graag verder toe. U kunt ons daarvoor bereiken via sponsoring@hmhc.nl

* = op het hoofdveld zijn tevens de maten 190 x 160 cm ( € 650,-) en 380 x 160 cm ( € 1.000,-) beschikbaar op hoge frames buiten het veld
** = normaal zijn de kosten hiervan respectievelijk €150,00 of €250,00. Alle kledingbedrukking gaarne in overleg met sponsorcommissie

DE SPONSOREN AAN HET WOORD
H.M.H.C., is een club met een sterke regionale rol. Op zaterdagen zijn het
vooral de jeugdteams met ouders. Op de zondagen zijn dat de Smurfen,
Dames, Heren en Veteranen met hun familie en supporters uit de regio.
Allemaal bezoekers die meerdere malen worden bereikt door uw
sponsorboodschap op kleding, hockey materialen en langs het veld. In een
gemiddeld weekend bezoeken 3.500 personen ons complex.
H.M.H.C., is een club met een sociale rol. H.M.H.C., vormt een sterk sociaal,
zakelijk en sportief netwerk. Elke middag en avond zijn er volop activiteiten
op het complex, zoals wedstrijden en trainingen (jeugd en senioren),
trimhockey, PIOS huiswerkbegeleiding en Sportkampen (in de vakanties).
Bovendien hangt er achter de H.M.H.C-website een ledencommunity.
Deze website met banners van enkele sponsors krijgt ruim 3.100 unieke
bezoekers per maand.
Onze sponsoren zijn erg tevreden met de aandacht die ze krijgen. Onze
samenwerking onderling werkt daarom ook uitstekend. Wij zorgen ervoor
dat uw bedrijfsnaam duidelijk herkenbaar is en gezien kan worden door
duizenden mensen per maand.

Niels Baas
Managing Director NLZIET

”Wij waren op zoek naar passende sponsormogelijkheden
in Hilversum. We kwamen er al snel achter dat de proactieve houding van H.M.H.C. perfect aansluit bij NLZIET.
We konden niet alleen snel schakelen, maar er werden ook
echt waardevolle ideeën aangedragen. We hebben het
volste vertrouwen in de samenwerking met H.M.H.C.!”

Ward Roozenburg

Eric van Vulpen

“
Als lokale ondernemers willen wij graag de lokale
verenigingen ondersteunen. Geboren en getogen in
Hilversum en beiden met 3 dochters op H.M.H.C. was
de keuze snel gemaakt. Met de sponsormogelijkheden
van H.M.H.C. zijn we blij dat we de club kunnen
ondersteunen in haar sportieve ambities en dat wij onze
naam bij onze doelgroep onder de aandacht kunnen
brengen .”

Jorik van Toorenburg
Mede-eigenaar van OREC
“Als de gezondheidspartner van H.M.H.C. vinden we het belangrijk dat
mensen zoveel mogelijk blessurevrij kunnen sporten. Hiervoor zetten
wij onze expertise in bij de club. Mocht er dan toch iets gebeuren, dan
hebben wij de specialisten in huis om ervoor te zorgen dat men weer snel
kan deelnemen. Met onze sponsoring bij H.M.H.C. hebben we een mooie
combinatie kunnen vinden tussen onze bijdrage aan gezond sporten en
onze sponsor exposure.”

Ongeveer de helft van de bijdrage wordt ‘teruggegeven’ aan de leden van
de HBC d.m.v. interessante en boeiende activiteiten. De andere helft wordt
geïnvesteerd in H.M.H.C. en ondersteunt daarmee onze duurzame ambitie.
Op deze manier houdt de club een deel van haar financiële middelen vrij
voor haar overige ambities en zorgt dit voor jaarlijkse besparingen. Deze
leveren op haar beurt weer een continue meerjarige bijdrage aan onder
andere het breedte-hockey binnen H.M.H.C.
Gedurende het jaar zijn er een aantal bijeenkomsten waarin we onder
het genot van een hapje en een drankje een aantrekkelijk programma
bieden. Denk hierbij aan een bedrijfsbezoek, een golfmiddag, een borrel
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De Hilversumsche Business Club (HBC) heeft als doel een inspirerend
netwerk te zijn voor ondernemers en ondernemende geesten die allen
H.M.H.C. een warm hart toe dragen. Men kan elkaar op informele manier
ontmoeten en op deze wijze wordt een verbinding gelegd met clubleden,
ouders van leden, sponsoren en externen. Naast de gezelligheid en het
netwerk geeft een lidmaatschap van de HBC u de mogelijkheid om onze
hockeyvereniging financieel te ondersteunen op een andere manier dan
reguliere sponsoring.
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met interessante spreker of een exclusief diner. U bent als lid van de HBC
ook zichtbaar op het bord in de hal van het clubhuis, de TV schermen,
de website, app en de HBC LinkedIn groep. U kunt gebruikmaken van de
faciliteiten van H.M.H.C., talenten voor uw bedrijf zoeken via jongselect.nl
en zijn er aantrekkelijke voordelen bij additionele sponsoring van H.M.H.C.
Daarnaast is er de verbinding met vijf andere (hockey) business clubs uit
’t Gooi die elkaar jaarlijks treffen tijdens het hockeytoernooi 'Battle of the
Business Clubs’ of bij een evenement georganiseerd door de hoofdsponsor
Rabobank. Bovenal biedt de HBC u een sportief platform om in een
informele setting uw netwerk uit te breiden. Kortom een plek waar uw
aanwezigheid niet kan ontbreken. Een (bedrijfs-) lidmaatschap van de
HBC kost € 1.000,- per seizoen. Voor ZZP-ers en particulieren geldt een
aantrekkelijk tarief van € 650,-.
Mocht u interesse hebben in de Hilversumsche Business Club, mail ons op
hbc@hmhc.nl of bel Rutger Hoogbergen op telefoon nummer
06-53 660 625.

SPONSORING IS
MAATWERK
Er zijn mogelijkheden te over voor sponsoring op onze club. Naast de
reclamedoeken is het ook mogelijk om op een eigen wijze invulling te
geven aan uw sponsorbijdrage.

Rutger Hoogbergen
E
T

sponsoring@hmhc.nl
06 – 53 660 625

Inmiddels hebben we daar al veel ervaring mee opgedaan en geloven
wij in een aanpak waarin wij gezamenlijk de optimale invulling van uw
sponsorbijdrage bepalen.
Graag gaan wij met u daarover in gesprek!
Wouter Kroon
E
T

sponsoring@hmhc.nl
06 – 22 390 486

Hilversumsche Mixed Hockey Club (H.M.H.C.)
Sportpark, Loosdrecht
‘t Jagerspaadje 24
1231 KJ Loosdrecht
www.hmhc.nl

Fotografie door: Glenn van Kamperdijk & Michael Bosboom,
huisfotograaf van o.a. H.M.H.C

