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Voorwoord 
Hockeyclub Diemen (HCDiemen) is opgericht door een groep enthousiaste ouders in april 2017 en is 
de enige hockeyverering in Diemen.  

De club is gericht op elke kind uit Diemen, Amsterdam-Oost en IJburg dat graag wil (leren) 
hockeyen. Laagdrempeligheid en betaalbaarheid maken dit mogelijk en streven naar kwaliteit waarbij 
plezier en prestatie even belangrijk zijn.  

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

Voor u ligt het sponsorplan van de vereniging HCDiemen. Een plan dat mogelijkheden aangeeft voor 
het verbinden van uw naam of de naam van uw organisatie aan onze vereniging. Mocht ur na het 
lezen van dit beleid enthusiast zijn om HCDiemen te willen sponsoren of heeft u vragen, neemt u dan 
gerust contact op met de sponsorcommissie van HCDiemen.  

De sponsorcommissie  

info@hcdiemen.nl 
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“ HC Diemen; hockey in het 
hart van de samenleving”  
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Sponsorbeleid 
Voor u ligt het sponsorbeleid van HCDiemen waarin de sponsormogelijkheden en initiatieven voor de 
komende jaren zijn beschreven. Sponsoring is van zeer groot belang. Als startende club zijn de 
financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring essentieel voor de vereniging om niet 
alleen de sportieve doelen te halen maar vooral om onze club op te zetten.  

We werken nauw samen met zowel de gemeente Diemen als de gemeente Amsterdam om een 
clublocatie en -accomodatie te vinden, waarna dit door de vereniging onderhouden moet worden. 
Maar ook hockeymaterialen aanschaffen en activiteiten ontplooien voor het trainen van onze leden 
kost geld. Met hulp van sponsoring kan HCDiemen een mooie, enthousiaste, bruisende club worden 
die niet alleen verder kan groeien maar ook een goede tegenstander kan worden van de omringende 
clubs in de KHVB competities! 

Een groeiend aantal leden en mee kunnen doen in de competitie trekt leden en publiek met als 
resultaat zichtbaarheid voor de sponsoren. Dit sponsorbeleid is geschreven om alle mogelijkheden 
binnen de club overzichtelijk weer te geven. In alle sponsorovereenkomsten bij HCDiemen zal naar 
dit beleid worden verwezen.  

Samenwerking met (sport)verenigingen en scholen uit de buurt maakt dat de club sociaal en lokaal 
betrokken is. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om accommodatie en middelen te delen en om als 
ontmoetingsplek te fungeren. Wij streven met de sponsoring ook om dit ideaal verder te kunnen 
ontplooien.  

Voor HCDiemen moet sponsoring een dubbelwerking hebben; inkomsten voor de club waardoor we 
blijven bestaan en e mogelijkheid om activiteiten te kunnen ontplooien, voor de sponsor 

zichtbaarheid, naamsbekendheid en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid. Wij willen 
een relatie opbouwen en horen dan ook graag welke doelen u wilt bereiken met sportsponsoring zodat 
we samen de beste mogelijkheden kunnen vaststellen of ontwikkelen als dit nodig blijkt te zijn. Op 
basis van de gekozen opties krijgt u een sportsponsorstatus waar van te voren vastgestelde 
tegenprestatie aan onze kant is bepaald en wat u van ons mag verwachten. Uw sponsoring zal 
zichtbaar zijn op onze club, website en social media. 

Tot slot houdt HCDiemen van groen en duurzaamheid en heeft aandacht voor de omgeving.  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“ HC Diemen; een familievereniging waar 
altijd iets te beleven is”  



Wie zijn wij?  
HCDiemen, opgericht in 2017 is een heel jonge, startende hockeyvereniging met veel energie om er 
een goed lopende energieke club van de maken met oog voor de toekomst; een club die een vaste 
bodem krijgt in de KNHB competitie met enthousiaste leden en ouders.  

Feiten & cijfers* 

* datum juni 2019 

Clubleden 142

Jeugd teams < 10 meisjes 8
Jeugd teams < 10 jongens 3

Jeugd teams > 11 meisjes 2

Jeugdteams > 11 jongens 0

Competitie KNHB Ja voor alle teams vanaf F2
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Sponsoring  
Als startende vereniging in Diemen zoeken wij initieel bedrijven uit de omgeving Diemen om 
daarmee de bekendheid van het bedrijf en/of producten en diensten te vergroten. HCDiemen biedt u 
diverse sponsoropties en sponsorpakketten.  

De sponsorpakketten 

Platinum Jeugd

Invulling in goed overleg 
Logo op alle communicatie-uitingen van de club 
Gratis 1x bordreclame op het hoofdveld* 
Logo mogelijk op shirts/trainingspakken van team X 
Uitnodiging (sponsor)-evenementen 
2 gezinsleden gratis lid en introducee 50% korting 
Een artikel op de website 

De kosten van het platinum jeugdpakket zijn 4500 euro per jaar voor een minimale periode van twee 
jaar.  

* zodra de bordsponsoring mogelijk is worden de kosten voor dit pakket met 500 euro per jaar 
verhoogd.  

Goud Jeugd

Logo op alle communicatie-uitingen van de club 
Gratis 1x bordreclame op het hoofdveld* 
Logo mogelijk op shirts/trainingspakken van team X 
Uitnodiging (sponsor)-evenementen 
1 gezinslid gratis lid en introducee 30% korting 

De kosten van het goud jeugdpakket zijn 1500 euro per jaar voor een minimale periode van twee jaar. 

* zodra de bordsponsoring mogelijk is worden de kosten voor dit pakket met 500 euro per jaar 
verhoogd.  
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Zilver Jeugd

Logo op een aantal communicatie-uitingen van de club, in overleg 
Gratis 1x bordreclame op het hoofdveld* 
Logo mogelijk op shirts/trainingspakken van team X 
Uitnodiging (sponsor)-evenementen 
1 gezinslid 50% korting lidmaatschap 

De kosten van het goud jeugdpakket zijn 500 euro per jaar voor een minimale periode van twee jaar. 

* zodra de bordsponsoring mogelijk is worden de kosten voor dit pakket met 500 euro per jaar 
verhoogd.  

Teamsponsoring 
De vereniging hockeyt binnen het district Noord-Holland, waardoor uw bedrijf, product of dienst 
bekendheid genereert in de gehele provincie. De minimale opdracht voor shirtsponsoring van een 
team betreft shirts voor 15 spelers/speelsters en 1 keep(st)er. De kosten zijn 250 euro per jaar voor een 
contractduur van 2 jaar. De sponsoring mag verdeeld worden over meerdere sponsoren. Regeling 
'reclame op wedstrijdtenue' volgens K.N.H.B.: "Het toegestane aantal reclame-uitingen voor spelers/
speelsters is ten hoogste 5 en mogen op de volgende kledingstukken als volgt worden aangebracht:" 

A. Voorzijde shirt/blouse - één uiting niet groter dan 450 cm2 

B. Achterkant shirt/blouse - één uiting niet groter dan 250 cm2; 

C. Mouw van shirt/blouse - één uiting niet groter dan 50 cm2 op elke mouw; 

D. Voorzijde van de broek/rok - één uiting niet groter zijn dan 50 cm2 op voorzijde (linkerzijde van de 
broek/rok). 

De keuze van het team geldt enkel voor die teams die niet al gekozen zijn door een sponsor met een 
platinum, goud of zilveren pakket, tenzij deze sponsoren akkoord gaan met een tweede shirtsponsor.  
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Voorwaarden 
Na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever tot het bedrukken van de naam en/of logo van 
uw bedrijf zal de sponsorcommissie, conform bevestiging van aantal, wijze van de specificaties (te 
denken valt aan bedrukking, aanlevering drukwerkmateriaal en maten) de bestelling plaatsen.  
De minimale opdracht is voor 15 shirts en 1 keep(st)er. 
HCDiemen houdt zich aan de voorwaarden die de KNHB voor bedrukking van de shirts heeft 
gesteld.  
De overeenkomst met opdrachtgever voor wat betreft sponsoring geldt voor minimaal twee 
seizoenen. 
De shirts zijn eigendom van de club. De shirtsponsor kan wel aangeven voor de minimale termijn 
welk team de shirts zal dragen. Dit wordt gedaan in overleg met de sponsorcommissie. 
In overleg met de shirtsponsor kan de sponsorcommissie bepalen dat een team een tweede of tot 
maximaal vijf) sponsoren heeft. Ook hier houden wij ons aan de bepalingen van de KNHB.   

Overige Sponsoring 

Adverteerders

Een banner met een link naar uw website voor 50 euro per jaar 
Naam sponsor met link naar uw website voor 80 euro per jaar 
Logo, naam sponsor, korte tekst en link naar uw website voor 100 euro per jaar 
Overige advertenties van sponsor op website en social media in overleg met sponsorcommissie 
voor 120 euro en hoger per jaar.  

Kledingsponsor (geen hockey tenue)

Hierbij valt te denken aan trainingsjacks/hoodies/mutsen  
De kleding wordt door de sponsor aangeschaft (in de clubkleuren) en zorgt zelf voor logo op de 
kleding 
Uiteraard wordt de sponsor genoemd op onze website 
De kosten voor deze optie zijn 100 euro per jaar 

Materiaalsponsoring/dienstensponsoring

Te denken valt aan een financiële bijdrage in de aanschaf van (trainings)materiaal, drukwerk/
presentatiemateriaal, maar ook de kosten van catering (koffie/thee, limonade, frisdrank en alle andere 
versnaperingen die wij kunnen verkopen).  
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Bordsponsoring

Deze vorm van sponsoring is mogelijk zodra de vereniging eigen velden heeft. Bij deze vorm  krijgt 
u: 

Een reclamebord aan de rand van een veld 
Naam van uw bedrijf is te zien op site met link naar uw website 
Contractduur minimaal 2 jaar 
Het aantal borden in overleg te bepalen 
De kosten voor deze optie zijn 300 euro per jaar per bord 
U zorgt zelf voor de realisatie (inclusief ontwerp) van het op te hangen bord 

Vrienden van HCDiemen 
Leden en niet-leden van HCDiemen kunnen deel uitmaken van de Vrienden van HCDiemen. 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 
HCDiemen om ons zo financieel te ondersteunen zal op 
ons ‘club van’ bord genoteerd worden op onze website. 
Zodra wij een eigen locatie/clubhuis hebben zullen wij 
dit bord in ons clubhuis hangen.  

Zodra de eigen locatie en clubhuis een feit is zullen wij 
een ieder 2 keer per jaar uitnodigen tijdens een 
evenement, zoals onze Algemene Leden Vergadering en een borrel voor de afsluiting van ons seizoen. 
Op deze manier willen wij zorgdragen voor een goede samenwerking maar ook een ontmoetingsplaats 
zijn voor (lokale) bedrijven en de leden en ouders van onze vereniging.  

Aanvullende informatie 
Een contract loopt van start seizoen (augustus/september) tot een jaar verder (of meerjarig, 
afhankelijk van type contract). Contracten die (ver) na het begin van een seizoen worden afgesloten, 
worden het eerste jaar naar rato berekend en lopen na afloop van het seizoen mee in het reguliere 
sponsorschema. 
De bedragen van de sponsoring zijn netto en zijn exclusief aanmaak- en leveringskosten van de 
diverse sponsoruitingen, deze zijn voor rekening sponsor en exclusief BTW. 

Contact 
Voor het aanmelden als sponsor of voor vragen kunt u terecht bij de sponsorcommissie van 
HCDiemen via het emailadres: info@hcdiemen.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u 
op. 
  
De sponsorcommissie HockeyClub Diemen. 
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