WFHC is al ruim 75 jaar een vertrouwd gezicht in de regio West-Friesland.
Met ruim 650 leden uit heel de regio en ruim 400 bezoekers uit NoordHolland per weekend heeft u een breed bereik om uw bedrijf te promoten.

“Voor elke sportvereniging zijn sponsorinkomsten onmisbaar. Ook voor WFHC zijn
sponsoren enorm belangrijk. Zonder sponsoren kunnen wij lastig waarmaken waar wij
voor staan: Samen Sportief Presteren. Een (financieel) gezonde club, waar plezier,
verbinding en betrokkenheid centraal staat. Als sponsor kunt u een belangrijke
bijdrage leveren aan het realiseren van onze ambities en tevens de hockeysport in
West-Friesland toegankelijk houden.
Dankzij onze sponsoren zijn we in staat om onze vereniging te blijven ontwikkelen en
te zorgen voor zowel behoud als verbetering van de kwaliteit van alle aspecten van
onze mooie vereniging.

Graag willen wij onze sponsoren langdurig aan WFHC verbinden; partners worden.
Hiervoor kiezen wij voor een vernieuwde aanpak. Zo zijn er naast de traditionele
sponsormogelijkheden zoals sponsorborden langs het veld, bijvoorbeeld ook
mediamogelijkheden of mogelijkheden tot het sponsoren van evenementen, toernooien,
jongste jeugddag vanuit maatschappelijke betrokkenheid. En uiteraard gaan wij graag het
gesprek aan over alle andere ideeën die u heeft.
Welke kansen biedt dit voor u als sponsor? Uw bedrijfsnaam is verbonden aan één van de
grootste sportverenigingen in Hoorn en omgeving. Een gezellige familieclub waar wekelijks
circa 650 leden hockeyen, een groot aantal vrijwilligers aanwezig is die zorgen dat alles in
goede banen wordt geleid en veel bezoekers uit geheel Noord-Holland ons complex
bezoeken. Uw onderneming is dus zichtbaar voor een grote doelgroep!”

Parahockey

Fithockey
Trimmers

Senioren

Junioren

MEER WETEN ?

Graag bespreken wij alle
mogelijkheden voor een
partnerschap.
partnervan@wfhc.nl
VB

V6

Bronzen Partner

Zilveren Partner

Gouden Partner

Bedrijfslogo op WFHC
Website

Bedrijfslogo op Mouw van
alle officiële tenues

Bedrijfslogo op Borst- of
Rugzijde van alle officiële
tenues

Veldbord aan Veld 1

Spandoek naast scorebord
Veld 1

1x per jaar gebruik van de
accommodatie

Veldbord aan Veld 2,3 en 4

Uitnodiging bij een WFHC
evenement
Veldbord aan Veld 1
€500,Per jaar

Veldbord aan Veld 2
€350,Per jaar

Veldbord aan Veld 3 of 4
€250,Per jaar

Optie:
Mogelijkheid tot aankleding* van een
team naar keuze.
(bijv. Uitshirt, trainingspak, hoody of hockeytassen)

Brons Plus
Gelijk aan Brons maar dan:
Veldbord aan
Veld 1, 2, 3 EN 4
€1000,Per jaar

VIP behandeling bij een
WFHC evenement
1x per jaar uitgelicht bericht
op de socials, nieuwsbrief,
website en schermen in het
clubhuis
1x per jaar een Hockeyclinic

1x per jaar gebruik van de
accommodatie
VIP behandeling bij een
WFHC evenement
2x per jaar uitgelicht bericht
op de socials, nieuwsbrief,
website en schermen in het
clubhuis

Bedrijfslogo op WFHC
Website

1x per jaar een Hockeyclinic

€2.750,- per jaar

€6.500,- per jaar

looptijd 4 jaar

looptijd 4 jaar

Bedrijfslogo op WFHC
Website

Opmaak- en productiekosten komen ten koste van partner
*Voor teamkleding hebben wij een samenwerkingsverband met Indian Maharadja en Huub Duijn Teamsport

Overige partnerschappen
Website partner
• Vermelding op WFHC.nl Inclusief
hyperlink.
• Logo op alle digitale schermen in
het clubgebouw.

Evenementen partner

Clubpas partner
• Logo op de WFHC clubpas welke
elk lid in zijn bezit heeft.

€200,-

€250,-

per jaar

per 100 passen

Club van 99
Voor de vrienden van WFHC
• VIP behandeling bij een WFHC
evenement.

Veld partner
• Verbind uw naam aan één van

• Verbind uw naam aan een
jaarlijks evenement.

In Overleg

Promotie partner
• Tijdelijk uw acties promoten in
het clubgebouw.

de velden van WFHC.

€99,-

€1000,-

per jaar

per jaar

Video partner
• Uw logo geprojecteerd tijdens
wedstrijden op het scherm in het
clubgebouw en tijdens de
Livestream op Youtube.

In Overleg

Materiaal partner
• Mogelijkheid tot bijdragen in
natura. Naar uw wensen kan dit
zeer uiteenlopend zijn

In Overleg

Partner
• Voor uw eigen partner-ideeën staan wij altijd open. Hierover gaan wij graag in gesprek..

In Overleg

