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Hoe het begon 
Hockeyclub Diemen (HC Diemen) opgericht in april 2017 door een groep 
enthousiaste ouders en de enige hockeyvereniging in Diemen.  

De club is voor alle kinderen uit Diemen en omgeving die graag willen (leren) 
hockeyen. Laagdrempelig- en betaalbaarheid maakt ons toegankelijk. Wij 
streven naar kwaliteit waarbij plezier en prestatie even belangrijk zijn.  

Als vereniging is ouderparticipatie en enthousiaste leden onvoldoende om een 
goede basis te leggen voor een gezonde vereniging.  

Wie zijn wij?  
HC Diemen is een jonge hockeyvereniging met veel energie met als doel een 
goed lopende en energieke club te bouwen met oog op de toekomst; een club 
met een vaste bodem in de KNHB competitie met enthousiaste leden en ouders.  

Voor u ligt het sponsorplan van HC Diemen. Het plan met mogelijkheden voor de 
verbinding van uw naam of organisatie met onze vereniging.  
Enthousiast of vragen? Neem gerust contact op met de sponsorcommissie van 
HC Diemen.  

De sponsorcommissie  
Anna, Silvana en Jiske 
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“ HC Diemen; een familievereniging 
waar altijd iets te beleven is”  
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Sponsorbrochure 
Sponsoring is voor onze club van zeer groot belang. De financiële middelen die 
gegenereerd worden door sponsoring zijn essentieel, niet alleen om de sportieve 
doelen te halen maar vooral om onze club te laten groeien.  

Juli 2020 heeft de gemeente groen licht gegeven voor de eigen hockey velden in 
Diemen. In november 2020 begint de aanleg en de verwachting is dat wij vanaf 
seizoen 2021/2022 op onze eigen velden kunnen trainen en competitie spelen. 
Dit seizoen maken wij nog gebruik van de oude velden van Hockeyvereniging 
Xenios in Sloten.  

Ons ledental is in korte tijd sterk gegroeid (6%) naar 200 leden en starten dit 
seizoen met 12 teams in de competitie. De aanschaf van hockeymaterialen en 
huur van velden voor competitie en trainingen is dan ook een behoorlijke 
kostenpost. Met hulp van uw sponsoring kan HC Diemen een mooie, bruisende 
en nog enthousiastere club worden die niet alleen verder kan groeien maar ook 
een goede tegenstander in de competitie is. 

Samenwerking met (sport)verenigingen en scholen in de omgeving maakt dat de 
club sociaal betrokken is. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om de geplande 
accommodatie en middelen te delen en als ontmoetingsplek te fungeren. 

Voor HC Diemen is sponsoring een dubbelwerking; inkomsten voor de club 
waardoor wij blijven bestaan en activiteiten kunnen ontplooien, voor de sponsor 
zichtbaarheid, naamsbekendheid en vergroten van de maatschappelijke 
betrokkenheid.  

Wij willen een relatie met onze sponsoren opbouwen en horen dan ook graag 
welke doelen u wilt bereiken met sportsponsoring zodat wij samen de beste en 
leukste plannen kunnen uitrollen.  

Tot slot houdt HC Diemen van groen en duurzaamheid en heeft aandacht voor de 
omgeving. 

In de sponsorovereenkomst HC Diemen zal naar dit sponsorbeleid worden 
verwezen. 
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Sponsormogelijkheden  
De volledige omschrijving en toelichting van de verschillende sponsorpakket 
staan verderop beschreven. 

 

TeamSponsorin
g 

Bedrag Bordsponsori
ng

Thuistenue Lidmaatschap

Platinum ** 
Hoofdsponsor

€ 5.000,- 1 x 
bordreclame 
(Hoofdveld)

E, C en D  
teams borst

2x Gratis 
lidmaatschap

Goud ** € 2.300,- 1 x 
bordreclame 
(Dug-out)

1 team op de 
rug

1x Gratis 
lidmaatschap

Zilver ** € 1.000,- 1 team op de 
mouw 

Brons ** € 500,- 1 team op de 
broek/rok*

VeldSponsoring Bedrag 1-malige 
productie

Afmeting

Bordsponsor ** 
Hoofdveld 

€ 400,- € 235,- 3 meter

Bordsponsor ** 
Dugout

€ 350,- € 140,- 1 meter

Bordsponsor ** 
Goal

€ 350,- € 145,- 1,5 meter

Bordsponsor 
Parkeerplaats

€ 350,- € 140,- Vierkant 1m

Adverteerders Bedrag Website Social media

Advi 1 € 150,- Logo en Link 2 x bericht

Advi 2 € 100,- Logo en link 1 x bericht

De club van      
HC Diemen

Donatie

€ 100,-
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*Exclusief 1-malige productiekosten en bedrukking tenue (vanaf €5,- per 
speler). 

**Alle bedragen zijn per jaar met een looptijd van minimaal twee jaar. 
Alle bedragen zijn Excl. BTW 

Alle sponsoren worden uitgenodigd voor sponsor- en netwerkevents, jullie 
worden genoemd op onze website en (in overleg) in de communicatie-uitingen 
van HC Diemen en doen mee in onze ludiek acties.  

De sponsorpakketten 

Platinum Jeugd onze hoofdsponsor 
● Logo op alle communicatie-uitingen van de club 
● 1x bordreclame op het hoofdveld  
● Logo op de borst van E, C en D teams 
● Uitnodiging (sponsor)-evenementen 
● 2 keer gratis lidmaatschap  
● Een artikel op de website & Social Media 

Goud Jeugd 
● 1x bordreclame Dug-out 
● Logo op de rug van één team 
● Uitnodiging (sponsor)-evenementen 
● 1 keer gratis lidmaatschap  
● Een artikel op de website & Social Media 

Zilver Jeugd 
● Logo op de mouw één team  
● Uitnodiging (sponsor)-evenementen 
● Een artikel op de website & Social Media 

Brons Jeugd 
● Logo op de broek/rok van één team  
● Uitnodiging (sponsor)-evenementen 

€ 50,-

€ 25,-
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● Een artikel op de website & Social Media 

De club van … HC Diemen 

Leden en niet-leden van HC Diemen kunnen deel uitmaken van de Vrienden van 
HC Diemen. Dit kan door een (jaarlijkse) donatie 25, 50 of 100 euro.  

De club van 25, 50 of 100 
Een ieder die de 25, 50 of 100 euro doneert aan HC Diemen om ons financieel te 
ondersteunen zal op ons ‘club van’ bord genoteerd worden op onze website. 
Zodra wij een eigen locatie/clubhuis gerealiseerd is, zullen wij dit bord in ons 
clubhuis hangen.  

Feiten & cijfers 

* augustus 2020 

 

Clubleden 200*

Jeugd teams <  meisjes 13

Jeugd teams < 10 jongens 2

Senioren teams 1

Wachtlijst 25 pers

Competitie KNHB Ja, vanaf F2
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