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De Mixed Hockey Club Boxmeer
De Mixed Hockey Club Boxmeer is in 1962 opgericht en heeft sindsdien een gestage groei
doorgemaakt. Op het hoogtepunt in de natuurgras periode speelden we op 4 velden met
ruim 500 leden.
De aanleg van het kunstgrasveld in 1986, de promotie van Dames 1 naar de 2e klasse, de
bouw van een eigen clubhuis in 1997, de jarenlange strijd van Heren 1 om in de 2e klasse te
spelen en de aanleg van een tweede kunstgrasveld in 2004, zijn belangrijke mijlpalen
geweest.
De MHCBoxmeer heeft momenteel ruim 500 leden, bestaande uit 18 jeugd-elftallen, 11 mini
zes- en achttallen, een G-team voor spelers met een verstandelijke beperking en 10 senioren
elftallen. Daarnaast zijn er trainingsleden die recreatief hockey spelen en vele buitengewone
leden die als vrijwilliger een bijdrage leveren.
De twee velden zijn op zaterdag en zondag druk bezet. In het weekend is het gezellig druk
rondom de velden, het oefenveldje, het terras en in het clubhuis.
Het bestuur en de commissies willen zorg dragen voor een gedegen jeugdbeleid en goede
trainingsprogramma’s. Ervaren trainers, vrijwillig en (semi)professioneel, adequaat materiaal
en een goede accommodatie dragen bij aan de goede resultaten van de prestatie- en
recreatie-teams.
De belangrijkste bron van inkomsten is de contributie die ieder lid betaalt.
Sponsoropbrengsten maken het mogelijk om wat extra’s te kunnen doen, zoals het
organiseren van hockey-clinics, de aanschaf van moderne keepers outfits, een ballenkanon
voor de keeperstraining, de juiste mogelijkheden voor het G-team, professionele trainers voor
Heren 1 en Dames 1, een cursusaanbod en begeleiding voor de andere trainers en de
uitvoering van het MHCB Jeugdhockeyplan.
Er is een clubhuis met een horecagedeelte dat past bij het gastvrije, Bourgondische karakter
van MHCB. Op de benedenverdieping zijn er veilige en hygiënische kleed- en doucheruimtes
voor de teams en de scheidsrechters. In het buitengebouw is een opslagruimte voor
spelersmateriaal, trainingsmateriaal en horeca attributen.
Wij verheugen ons dat u belangstelling heeft om als sponsor een bijdrage te willen leveren
aan de Mixed Hockey Club Boxmeer.
Deze prospectus geeft een overzicht van de verschillende sponsorvormen.
De sponsorcommissie wil u graag informeren, uw vragen beantwoorden en ondersteunen bij
de praktische uitvoering.
Namens de sponsorcommissie,
Hugo Barten, algemeen coordinator
Email: sponsor@mhcb.nl
Mobiel 06-53689902
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Wat is clubsponsoring?
MHCBoxmeer beschikt over een clubhuis met bar, een aantal kleedkamers met
doucheruimtes, een scheidsrechterskleedkamer met douche, twee kunstgrasvelden, een
oefenveld, dug-outs, een flatscreen en vele hockeyteams die geschikt zijn om uw
betrokkenheid met de MHCBoxmeer te visualiseren en te voorzien van uw logo en/of
(bedrijfs)naam.
Wat krijgt u er voor terug?
Een uitnodiging voor de thuiswedstrijden van uw team. Twee keer per jaar een
sponsorbijeenkomst. Naamsvermelding via de teamkleding, bord, flatscreen en website.
Een uitnodiging voor de feestelijke afsluiting aan het einde van het seizoen.
De mogelijkheden
 Hoofdsponsor / sponsor / subsponsor
Dit is maatwerk en afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de tijdsduur van het
contract. Raadpleeg het overzicht hieronder.
 Stille sponsors
Wij kennen sponsoren die geen prijs stellen op naamsbekendheid, maar toch de club willen
steunen.
Overzicht
Optie
Teamsponsoring
- Shirt
- Trui
- Trainingspak
- Sticktas
- Accessoires
Reclamebord

Looptijd
2 jaar

Bijdrage
De eenmalige kosten voor de kleding.
Jaarlijks een afdracht aan de club van €
250.
Inclusief vermelding op de website.

2 jaar

Eenmalig de productiekosten.
Jaarlijks € 300.
Inclusief vermelding op de website.
Eenmalig de productiekosten.
Jaarlijks € 750.
Inclusief vermelding website.
Halfjaarlijks € 100.
Inclusief vermelding op de website.
Jaarlijks € 50.

Windscherm / spandoek
(ballenvanger achter de
goals)
Bedrijfspresentatie op
flatscreen in clubhuis
Link op website en digitale
nieuwsbrief
Kleedkamer inclusief
deurbord

2 jaar

Evenement
Toernooi
Bijdrage in natura
Naamvermelding Veld 1
Naamvermelding Veld 2
Hockeyballen

Eenmalig/jaarlijks
Eenmalig/jaarlijks
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig/seizoen

Scorebord
Clubgebouw
Scheidsrechterskleding

Eenmalig
Eenmalig/jaarlijks
Eenmalig

Per half seizoen
1 jaar
1 jaar

Eenmalig de productiekosten.
Jaarlijks € 250.
Inclusief vermelding op de website.
Maatwerk.
Maatwerk.
Het leveren van een product of dienst.
Maatwerk.
Maatwerk.
Hockeyballen voor trainingen.
Hockeyballen voor wedstrijden.
Maatwerk.
Maatwerk.
Maatwerk.
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