
speel mee. doe mee. 
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ONZE HUIDIGE SPONSOREN inhoud

voorwoord

sponsor mogelijkheden

evenementen kalender

vrienden van mhc soest

algemene voorwaarden 

contactgegevens

om iedereen mee  
te laten spelen,  

hebben we sponsors nodig 
die mee willen doen
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beste (aspirant) sponsor

MHC Soest, opgericht op 23 september 1952, is een gezellige en groeiende gezinsvereniging met 

1.100 leden waarvan ruim 900 jeugdleden. Onze club is sinds 2001 gevestigd aan de Bosstraat te 

Soest. “De accommodatie van MHC Soest bestaat uit een modern clubhuis, een waterveld, een 

semi-waterveld, een zandkunstgrasveld en een mini-veld. 

hockey mogelijk maken voor iedereen
dat is onze ambitie. 

Hoewel de hockeyende jeugd een ruime meerderheid van onze leden vormt, spelen ook dames 

en heren seniorenteams en veteranenteams in alle leeftijdsklassen bij MHC Soest competitie. 

Ook wordt er Trim-, Knots en LG-hockey beoefend. Daarnaast is de club een ontmoetingsplaats 

voor mensen, die met elkaar verbonden zijn door de hockeysport. Een ontmoetingsplaats voor 

actieve spelers, maar ook voor ouders en andere belangstellenden. Naast de competitiedagen 

wordt deze sociale context vormgegeven in evenementen, zoals jaarlijks een familie- en jeugd-

toernooi, een veteranentoernooi, een trimmerstoernooi en jeugd– en seniorenfeesten. Voor u als 

sponsor en voor leden van de MHC Soest Business Club worden elk jaar interessante netwerkbij-

eenkomsten georganiseerd. MHC Soest is lokaal de sportvereniging met het grootste ledenaantal 

en uitstekend ingebed in de Soester samenleving. Daarom kunnen we voor sponsoren een 

interessant platform bieden met een scala van mogelijkheden: van het klassieke reclame-

doek, tot de beeldschermen in het clubhuis naar de MHC Soest Lisa App op de mobiele telefoon 

van onze individuele hockeyers en ouders.

nieuwsgierig geworden? 

Veel belangrijke informatie vindt u in deze sponsorbrochure, maar wij komen natuurlijk ook 

graag een keer bij u langs om de verschillende mogelijkheden toe te lichten. Wij hopen u 

binnenkort te mogen ontmoeten!

Met sportieve groet, 

Sponsorcommissie MHC Soest 

sponsorpakketten
Er is een breed scala van mogelijkheden om uw bedrijf 

te profileren: Wij bieden verschillende aantrekkelijke 

sponsorpakketten aan. Ons doel is uw onderneming 

zichtbaar te maken bij onze leden, passend bij uw 

wensen. Met trots kunnen wij u melden dat maar liefst 

1.000 leden permanent ingelogd gebruik van de MHC 

Soest Lisa App om op de hoogte te blijven van bijvoor-

beeld wedstrijd uitslagen, het laatste nieuws of evene-

shirtsponsors
Sinds het seizoen 2016-2017 spelen we in ons nieuwe wedstrijdtenue met als sponsoren Deelen Makelaars, 

Rabobank, hoveniersbedrijf Boshuizen en Jumbo Supermarkt Soest Zuid.

sponsor mogelijkheden

hoofdsponsor
“De Rabobank investeert structureel in de 

breedte van het hockey. Rabobank heeft 

met ongeveer 75% van alle hockeyver-

enigingen in Nederland een (sponsor)

relatie. Ook van MHC Soest is Rabobank 

een trouwe partner. Wij zijn er trots op 

dat Rabobank onze hoofdsponsor is. Wij 

bedanken Rabobank voor haar steun!”

heeft u ook interesse om hoofd-

sponsor te worden – laat het ons 

weten!

menten. De MHC Soest Lisa App biedt ons en u een 

unieke gelegenheid om gericht uw reclamebood-

schap onder de aandacht te brengen (van de door u 

gewenste doelgroep). Ook worden berichten via de 

App doorgelinkt naar onze Twitteraccount, Facebook 

en LinkedIn pagina.
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MHC Soest Business Club Naast bovenstaande 

pakketten kunt u ook lid werden van de MHC Soest 

Business Club. Voor Euro 100 per jaar bent u lid 

en wordt u een maal per jaar uitgenodigd voor 

een gezellige netwerkborrel. Uiteraard zijn er nog 

legio mogelijkheden om onze club te sponsoren. 

Denk aan sponsoring van een team, een toernooi, 

een hockey clinic, wellicht een (onderling) bedrijfsbe-

sponsoring is de ideale investering 
voor uw bedrijf om bij uw 

doelgroep op het netvlies te komen

1. Twee reclamedoeken langs een veld naar keuze 

2.  2 maal per jaar gerichte reclamecampagne via 

de MHC Soest Lisa App

3. Vermelding op de MHC Soest Lisa App

4. Lid van de MHC Soest Business Club 

1. Een reclamedoek langs een veld naar keuze

2.  1 maal per jaar gerichte reclamecampagne via 

de MHC Soest Lisa App 

3. Vermelding op de MHC Soest Lisa App

4. Lid van de MHC Soest Business Club

zilver

€ 799,-

brons

€ 499,-

1.  Naamgeving van een van de velden  

(hoofdveld = Rabobank Veld)

2.  Vier (+) reclamedoeken langs een veld 

naar keuze 

3.  5 maal per jaar gerichte reclamecampagne via 

de MHC Soest Lisa App 

4. Jaarlijks eenmalig gebruik van het clubhuis 

5. Vermelding op de MHC Soest Lisa App

6. Lid van de MHC Soest Business Club 

1.  Drie reclamedoeken langs een veld naar keuze 

(bij beschikbaarheid)

2.  3 maal per jaar gerichte reclamecampagne via 

de MHC Soest Lisa App

3. Naamgeving aan een evenement naar keuze 

4. Vermelding op de MHC Soest Lisa App

5. Lid van de MHC Soest Business Club

goud

€ 1099,-

platina

prijs op 
aanvraag

zoek voor leden en sponsoren. Sponsoruitingen op 

hockeymaterialen zijn ook mogelijk. Denk aan uw 

bedrijfsnaam op ons wedstrijdshirt, de mini-van-de-

week trui, keepershirts, hockeyballen, trainingspakken, 

etc. 

Interesse? 
Lees hiernaast wat de mogelijkheden zijn!

wedstrijdshirt
Reeds vele jaren spelen alle leden van MHC Soest in 

het officiële MHC Soest wedstrijdshirt. Sinds het sei-

zoen 2016-2017 spelen we in een nieuw wedstrijdshirt 

met nieuwe sponsoren. Iedere drie jaar willen we het 

wedstrijdshirt vernieuwen, en sponsoren de kans 

geven om een plekje op het shirt te bemachtigen. 

Wilt u uw bedrijfsnaam op meer dan 1.000 wedstrijd 

shirts terugzien, wekelijks (of vaker!) gedragen door 

enthousiaste sportievelingen? In Soest, maar ook 

daarbuiten? Laat het ons weten en wij informeren u 

graag over de mogelijkheden. 

kledingsponsor
Ook kunt u op teamniveau kledingsponsor worden 

van MHC Soest als u lid bent van de MHC Soest 

Business Club. En dat voor slechts Euro 100 per jaar. 

en beste ouders, 
dit is ook mogelijk voor het team 

waarin uw kroost iedere zaterdag 
met zoveel plezier speelt! 

Voor kledingsponsoring heeft u, per team, 

de volgende mogelijkheden: 

Trainingspakken / Hoodies / Broekjes/
Rokjes / Tassen / Bidons

aanschaf broekjes, rokjes & trainingspakken  
Kleding kan worden afgenomen bij onze erkende 

kledingleverancier. Deze heeft toestemming om het 

officiële MHC-logo op kleding te bedrukken. Vraag de 

sponsorcommissie naar de mogelijkheden en een 

prijsindicatie. Ook voor de bedrukking brengen wij 

u graag in contact met de juiste leverancier. Let op: 

het logo van MHC Soest is een beschermd merk en 

mag niet zonder toestemming van de club gebruikt 

worden. 

sponsoring in natura
MHC Soest is altijd op zoek naar sponsoren die met 

het leveren van materialen en/of diensten de hockey-

club willen ondersteunen. Graag stemmen we met 

u af welke tegenprestaties er vanuit MHC Soest kan 

worden geleverd. Enkele voorbeelden van materialen 

en/of diensten zijn:

ballen / evenementenmaterialen / 
juridische bijstand / administratieve werk-
zaamheden / managementadviezen etc.

sponsoring blijft 
tot op zekere hoogte maatwerk

Heeft u als bedrijf nog andere ideeën? Wij gaan 

graag met u in overleg om een creatieve oplossing 

te bedenken voor de invulling van uw sponsorschap!
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evenementen kalender vrienden van mhc soest

algemene voorwaarden

MHC Soest is een actieve club. Jaarlijks worden 

er door leden en voor de leden een veelheid aan 

activiteiten en evenementen georganiseerd. Heeft 

u interesse om een of meerdere evenementen 

financieel of anderszins te ondersteunen? Neem 

dan alstublieft contact op met de MHC Soest Spon-

sorcommissie. Uw steun maakt het voor de vele 

vrijwilligers nog plezieriger om al deze activiteiten 

iedere keer opnieuw weer te organiseren!

Hieronder een greep uit de evenementen die onze 

vele vrijwilligers jaarlijks organiseren.

september

januari

april

Openingstoernooi / veteranen

Nieuwjaarsreceptie / leden  

en belangstellende 

BAC (Buiten Adem Cup)  

toernooi / trim hockeyers 

pinksteren

mei

einde seizoen

Familie toernooi 

Knakker toernooi  

/ jongste jeugd

Kampioenen huldiging en afsluitende 

BBQ / leden en belangstellende 

gehele jaar door

1x per jaar

1x per jaar

Jeugdfeesten (A tot E teams)

MHC Soest Business Club

Vrienden van MHC Soest

Een nieuw initiatief wat we onverminderd van de 

grond proberen te krijgen is de vriendenclub van 

MHC Soest. Voor een tientje per maand, of 100 euro 

per jaar bent u al lid. Voor de Vrienden van MHC Soest 

wordt een maal per jaar een activiteit gereorganiseerd, 

vaak samen met de sponsoren in de MHC Business 

Club, maar met voldoende omvang doen we dat 

graag exclusief voor de vriendenclub! Wij dagen alle 

ouders en senioren leden uit om snel lid te worden! 

De opbrengst van de Vrienden Club (bij voldoende 

omvang) zal in overleg met u bepaald worden voor 

een zeer specifiek doel in het belang van bijvoorbeeld 

onze hockeyende jeugd! Wat ons betreft bepalen we 

dat tijdens onze ludieke “jaarvergadering”. 

• Een hoofdsponsor contract wordt aangegaan voor 

een periode van minimaal 3 seizoenen. Bedragen 

voor het hoofdsponsorschap worden in overleg met 

de sponsorcommissie bepaald. 

• Sponsorpakketten worden aangegaan voor een 

periode van drie seizoenen. Een seizoen loopt van 1 

juni tot 31 mei. In sommige gevallen kan in overleg een 

afwijkende periode worden vastgesteld. Facturatie vindt 

doorgaans plaats aan het begin van een nieuw 

hockey seizoen.

• Contracten voor het wedstrijdshirt worden voor 

een periode van drie jaar aangegaan. 

• Op dit moment geldt, dat MHC Soest niet BTW-plich-

tig is. Er wordt daarom geen BTW in rekening gebracht. 

In de toekomst kan dit veranderen.

• Er zijn geen bijkomende kosten tenzij uitdrukke-

lijk anders overeengekomen. Reclamedoeken voor 

nieuwe sponsoren, of door slijtage, worden door de 

club betaald. Bij wijziging als gevolg van bijvoorbeeld 

een nieuw logo of gewijzigde reclame-uitingen zullen 

de kosten doorbelast worden aan de sponsor.

wij gaan voor minimaal 100 

leden in ons eerste jaar – 

dat betekent 10.000 euro 

extra voor onze jeugd!

Wordt lid door een mail te sturen  

aan vriendenvanmhcsoest@mhcsoest.nl
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contactgegevens

bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met een van de leden van de sponsor commissie:

Roy Schippers (035 6026 676),  Arjen Buijs (06 2292 0366), Victor Kruger (06 57 56 97 04),
Marc Huigen (06 2222 2679), Jeroen Nienhaus (06 5113 0121)

SPONSORING@MHCSOEST.NL

breng uw bedrijf verder 
door onze club verder  

te brengen

wij denken graag met u mee!

geïnteresseerd? 
neem voor meer informatie 

contact op 
met de sponsorcommissie via 

SPONSORING@MHCSOEST.NL

we gaan graag met u 
in overleg 

over de mogelijkheden!

Fotografie: Mariëlle Bakhuizen
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