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MHC DE DOMMEL
SponsorplanSponsorplan

SPONSOR PARTNERSHIP
In dit sponsorplan beschrijft MHC De Dommel haar sponsormogelijkheden. Sponsoring is voor ons van 
zeer groot belang. Voor onze vereniging heeft sponsoring altijd een dubbelwerking. Inkomsten voor de 
club werven om de sportieve doelstellingen te behalen én de mogelijkheid om (extra) activiteiten te 
organiseren. Voor de sponsor ontstaat er zichtbaarheid, naamsbekendheid en een grote  
maatschappelijke betrokkenheid. 

Als club bouwen we aan een langdurige relatie. We horen dan ook graag welke doelen jij wilt bereiken 
met sportsponsoring. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. In dit sponsorplan zetten we enkele 
mogelijkheden in hoofdlijnen voor je op een rij. Maatwerk is altijd mogelijk.

2023

Opgericht in 1963
600 leden
8 seniorenteams
32 jeugdteams
Grote groep vrijwilligers 

UITGANGSPUNTEN

Leden, ouders en andere geïnteresseerden kunnen zich melden als (gezamenlijk) sponsor) bij de sponsorcommissie. 

Een sponsorovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 3 jaar tegen een jaarlijks vast tarief. 
MHC De Dommel factureert de sponsorkosten aan de sponsor. De sponsorkosten worden geïncasseerd en zijn exclusief 
21% btw. 
Bij het sponsoren met een reclamebord (3.000 x 750 mm) zijn reclamebordkosten niet inbegrepen.

Fish Belettering maakt de reclameborden. Fish Belettering factureert direct aan de sponsor. Daarmee is het bord in 
eigendom van de sponsor.
De sponsoring van kleding loopt altijd via de sponsorcommissie. MHC De Dommel heeft een kleding sponsorcontract met 
Teun van Pelt. Hiermee borgen we de continuïteit van de huisttijl en vergroten we de herkenbaarheid. 
Het akkoord op de sponsoring verloopt altijd via deze commissie. 

      Deze commissie is bereikbaar via sponsorcie@mhcdedommel.nl. 

      (in maart 2023 begroot op € 265,50 exclusief btw)
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Veld 1 of 3, € 350 per jaar 
Veld 2 of 4, € 275 per jaar 

1 x Reclamebord
HPL bord, 8 mm dik, full color print, 3.000 x 750 mm

Keuzemogelijkheid positie reclamebord op volgorde van binnenkomst
Logo op homepage website (roulerende banner) 
Logo op het scherm in het clubhuis

Sponsor van MHC De Dommel

Vanaf € 275 per jaar 

Veld 1 en 3, € 650 per jaar 
Veld 1 en 2, € 575 per jaar 
Veld 3 en 4, € 575 per jaar
Veld 2 en 4, € 500 per jaar 

2 x Reclamebord
HPL bord, 8 mm dik, full color print, 3.000 x 750 mm
Bijvoorbeeld:

Keuzemogelijkheid positie reclamebord op volgorde van binnenkomst
Logo op homepage website (roulerende banner) 
Logo op het scherm in het clubhuis

XL Sponsor van MHC De Dommel

Vanaf € 500 per jaar 

Veld 1 of 3, € 350 per jaar 
Veld 2 of 4, € 275 per jaar 

Kledingsponsor voor Heren 1 of Dames 1
1 x Reclamebord
HPL bord, 8 mm dik, full color print, 3.000 x 750 mm

Keuzemogelijkheid positie reclamebord op volgorde van binnenkomst
Logo op homepage website (roulerende banner) 
Logo op het scherm in het clubhuis

XXL Sponsor van MHC De Dommel

Prijs op aanvraag
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Veld 1 of 3, € 350 per jaar 
Veld 2 of 4, € 275 per jaar 

Kledingsponsor voor alle jeugdteams
Extra keuze bijvoorbeeld veldnaam of fanseat
1 x Reclamebord
HPL bord, 8 mm dik, full color print, 3.000 x 750 mm

Keuzemogelijkheid positie reclamebord op volgorde van binnenkomst
Logo op homepage website (roulerende banner) 
Logo op het scherm in het clubhuis

Maaltijd verzorgen tijdens onze SuperSunday
Sponsor de DJ booth tijdens één van onze feesten
Verbind je naam aan een clinic sessie
Etcetera

Bijvoorbeeld:

Sponsoring in natura

Prijs op aanvraag

Fanseat (reclamebank)
Inclusief een reclameposter 1.750 x 1.200 mm
Zie voorbeeld

Fanseat bij MHC De Dommel

€ 850 per jaar

Hoofdsponsor van MHC De Dommel

Prijs op aanvraag 

Interesse? Neem contact met ons op!


