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We l k o m b i j h o c k e y v e r e n i g i n g A b c o u d e
Een levendige familieclub waar plezier, sportiviteit en ambitie hand in hand gaan. HVA
bestaat sinds 1975 en is uitgegroeid tot een club die een belangrijke positie inneemt in
het sportieve en maatschappelijke leven van Abcoude. Dat geldt voor de ruim 800
actieve leden, maar we zien het ook terug in de betrokkenheid van de vele vrijwilligers
op de club: coaches, trainers, managers, scheidsrechters en spelbegeleiders, bestuuren commissieleden. Zij zorgen er samen voor dat HVA een ontmoetingsplaats is voor
jong en oud, waar ontspanning en prestatie in een veilige, gezellige en informele sfeer
bij elkaar komen.
Als sponsor kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities,
aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de gehele hockeyclub. Kortom,
aan de verdere bouw en bloei van HV Abcoude. In deze brochure informeren we u
graag over de mogelijkheden.

Sportieve uitdaging
Onze uitdaging is om alle leden optimaal te ondersteunen bij hun sportieve
uitdagingen. De laatste jaren is flink geïnvesteerd in de mogelijkheden voor
jeugdleden. Door te zorgen voor goede begeleiding en trainers zijn meer
jeugdteams in hogere competities gaan spelen. Met de eerstelijns teams
doen we mee in de regionale top en landelijke subtop.
Uiteraard staat het hebben van plezier voorop. Op een leuke manier het
beste uit je spel halen. Door de combinatie van aandacht voor de aanwezige
kwaliteit en aandacht voor het ontwikkelen van zoveel mogelijk spelplezier
streven we ernaar HV Abcoude zowel in de lengte als in de breedte naar een
hoger niveau te tillen.
Als sponsor kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de
ambities, aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de gehele
hockeyclub; aan de verdere bloei van HV Abcoude.
Daar staat tegenover dat u de kans krijgt om dicht bij uw (potentiële)
doelgroep te staan. U verbindt uw naam aan een actieve club waar wekelijks
vele bezoekers komen, van de eigen spelers, vrijwilligers en trouwe
supporters, tot de vele bezoekers uit Amsterdam en omgeving. Uw merk, uw
bedrijf wordt een beetje van ons allemaal.

Als uw bedrijf zich met hockey verbindt,
dan verbindt u zich met:
... een sociale, gezonde en respectvolle sport in Nederland die niet
alleen landelijk maar vooral lokaal een maatschappelijke rol vervult.
... de tweede teamsport in Nederland (en de grootste zaalsport) met
250.000 leden. Dit zijn hoofdzakelijk gezinnen, die zich vooral bevinden
in de sociale klasse A en B (boven modaal), de helft is ouder dan 20 jaar.
Het grootste deel van doelgroep bezit 2 auto’s en een eigen huis. Van
de hockey community heeft 40 % een HBO of WO opleidingsniveau.
... een innovatieve sport. Zo wordt bij de grote toernooien alweer heel
wat jaren met een video referee gewerkt, is buitenspel al heel lang
afgeschaft en is de 'self pass' geïntroduceerd waardoor het spel sneller
en aantrekkelijker is geworden.
... Abcoude. Abcoude is een welvarend dorp onder de rook van
Amsterdam met zo'n 7.000 inwoners. Het dorp heeft een van de
hoogste sportdichtheidcijfers (deel van de inwoners dat aan sport doet)
van het land. En dat zien we terug in onze club, die met 800 leden nog
steeds groeiende is.

Als uw bedrijf zich met HV Abcoude verbindt,
dan verbindt u zich met:
–
–
–
–
–

809 leden (579 jeugd / 230 senioren)
42 jeugdteams / 10 senioren teams
> 500 bezoekers per week uit de regio groot Amsterdam
85 vrijwilligers
Een Heren 1 team in de 2e klasse en een Dames 1 team in de 3e
klasse
– Eerste jeugdteams die meespelen in de regionale top en
landelijke subtop
– Diverse grote evenementen die gedurende het seizoen
georganiseerd worden (en waar u als sponsor bij betrokken kunt
zijn):
•
•
•
•
•
•
•

Sinterklaasmiddag voor de jongste jeugd
De vrijwilligers-pubquizavond
Het E-toernooi (met deelname van 20 teams uit het hele land)
Het familietoernooi
Scholentoernooi
De Vrienden van HVA avond
Lokale markt (foodstrip)

Sponsormogelijkheden
Hoofdsponsor, contractduur 3 jaar

Rechten: Logo op clubshirt, bord langs veld 1, welkomstbord, vlag bij club, toegang sponsor-portaal,
mailpack, activatie op maat.
Huidige partner: HVA is er trots op dat ABN Amro zijn naam al vele jaren als hoofdsponsor heeft
verbonden aan de club.

Sponsor, contractduur 3 jaar

Rechten: Bord langs veld 1, welkomstbord, vlag bij club, toegang sponsorportaal, mailpack en activatie op
maat.
Huidige partner: VOLVO

Bordsponsor, contractduur 3 jaar

Als bordsponsor heeft u de mogelijkheid om met een of meerdere doeken op de velden te hangen.
Daarnaast heeft u toegang tot het digitale sponsorportaal waardoor u ook op de website zichtbaar bent.

Supplier / barter, contractduur 3 jaar

Een samenwerking waarbij producten of diensten gratis of met korting worden geleverd aan de club in ruil
voor zichtbaarheid via een doek, het sponsorportaal en de geleverde 'Value in Kind’.

Maatwerk

We denken graag met u mee over overige creatieve vormen van sponsoring en zichtbaarheid,
bijvoorbeeld door uw naam heel gericht aan een evenement, item of specifieke trainingsmaterialen te
verbinden. Of misschien sponsort u liever alleen via een digitale uiting? Neemt u contact met ons op om
de mogelijkheden te bespreken of laat ons uw eigen ideeën weten!

Vr i e n d v a n H V A b c o u d e
Iedereen die HVA een warm hart toedraagt kan lid
worden van De Vrienden van HV Abcoude en onze
vereniging ondersteunen met geld en goede wil.
Je kunt lid worden van Vrienden van HV Abcoude
voor een bedrag van minimaal € 100,00 per jaar
(inclusief administratiekosten). Het gaat om een
individueel lidmaatschap, maar kan wel via een
bedrijf gefactureerd worden.
Wat krijg je er voor terug? Naast de netwerkmogelijkheden maak je kans op eeuwige roem,
dankzij een speciale vermelding op website en in/rondom clubhuis). Je kunt bepalen waar
de vriendendonaties aan worden besteed. Niet op de laatste plaats bouw je mee aan een
hogere betrokkenheid bij onze vereniging. Dat helpt bijvoorbeeld ook om de bestuurs- en
vrijwillligersfuncties wat makkelijker in te vullen.

Tip: als je je meteen voor minimaal vijf jaar als Vriend verbindt, is je gift fiscaal aftrekbaar.

Kledingsponsor
Het is mogelijk om als kledingsponsor van een team of de club naar buiten te treden.
Kledingsponsoring is uitsluitend toegestaan op de daarvoor geselecteerde kleding bij
Intersport Twinsport (Groot Gelderlandplein Amsterdam). HV Abcoude behoudt zich het
recht voor om kleding van andere merken te weren. Naast de kosten voor de kleding en de
bedrukking van de kleding betaalt de sponsor een jaarlijkse afdracht aan de club, vanwege
het door HVA geboden platform.
Neem altijd vooraf contact op met de sponsorcommissie (sponsoring@hva.nl) als u
voornemens bent een team te gaan sponsoren. De sponsorcommissie toetst dan op grote
lijnen of de sponsoring voldoet aan de volgende criteria:
•
•
•
•

geen conflicterend sponsorschap met reeds
aanwezige HVA clubsponsors
sponsoring is van gerenommeerde en
bonafide ondernemingen
sponsoring is niet in strijd met de wet,
goede zeden en gewoonte
sponsoring is passend in de sfeer van een
sportvereniging, en een positief imago
bevorderend

Tr a i n i n g s p a k k e n
Voor de trainingspakken geldt dat deze door het team of de
sponsor besteld en betaald worden bij Intersport. Intersport
verzorgt de bedrukking van het logo.
Bedrukking vindt altijd op de rugzijde van het jasje plaats, in de
kleur wit. Daarnaast betaalt u, zolang de kleding gedragen
wordt, een afdracht aan HVA voor het geboden platform.
Voor elftallen is dat € 150,-; voor achttallen € 100,-.
Trainingjas
Junior € 35,Senior € 38,50

trainingspak
€ 63,00
€ 73,50

Kosten bedrukking
1 kleur
Instelkosten: 1 x € 60,00
Drukkosten: € 7,50*

2 kleuren
Instelkosten: 2 x € 60,00
Drukkosten: € 7,50*

3 kleuren logo
Instelkosten: 3 x € 60,00
Drukkosten: € 10,00*

Coach- & scheidsrechterskleding: vraag naar de mogelijkheden
*per bedrukking

We hopen u enthousiast gemaakt te hebben voor een van de sponsormogelijkheden
bij HV Abcoude. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om sponsor te
worden, neem dan contact op met ons via sponsoring@hvabcoude.nl.
We denken graag met u mee.
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