Beleid MHCB t.a.v. teamsponsoring van kleding met logovermelding
Versie: Juli 2020
Inleiding
Naast de officiële wedstrijd kleding laten teams van MHCB zich vaak sponsoren door bedrijven voor
trainingskleding, trainingspakken hoodies/sweater(vesten) of tassen.
Teamsponsoring van kleding, voorzien van merk- of bedrijfslogo’s, is alleen mogelijk indien de sponsor
ook een sponsorbijdrage afdraagt aan de vereniging. Achterliggende gedachte is dat teams en
teamsponsors gebruik maken van de club om uitingen te kunnen doen. De club faciliteert in wezen
teamsponsoring en daar staat een vergoeding tegenover.
Regels voor teamsponsoring met logovermelding
Teamsponsoring van kleding, voorzien van merk- of bedrijfslogo’s, is alleen mogelijk indien de sponsor
ook een sponsorbijdrage afdraagt aan de vereniging. Bij het werven en maken van afspraken met
(mogelijke) teamsponsors kan hier rekening mee gehouden worden.
De sponsoruiting mag niet strijdig zijn met de belangen van de hoofdsponsors. Check op strijdigheid
met de belangen van bestaande sponsoren is een van de redenen waarom teamsponsoring nooit mag
plaatsvinden zonder toestemming van de sponsorcommissie.
Van sponsoring bijv. door familie, vrienden/kennissen zonder vermelding van bedrijfslogo hoeft geen
afdracht aan de club plaats te vinden.
Het team draagt de kosten van de kleding inclusief de gewenste bedrukking.
Werkwijze
De teammanager (of coach) is verantwoordelijk voor het toepassen en nakomen van de regels voor
teamsponsoring:
 Vooraf meldt de teammanager aan de sponsorcommissie (sponsorcommissie@mhcbeuningen.nl)
welke bedrijfslogo’s zullen worden vermeld op de kleding.
 De sponsorcommissie beoordeelt op eventuele tegenstrijdige belangen met de hoofdsponsors.
 Na goedkeuring van de sponsorcommissie kan de aanschaf en bedrukking door de teammanager
geregeld worden.
 Nadat de bedrukking gereed is stuurt de teammanager een foto van de bedrukt kleding/tassen.
 Vervolgens zal het bedrag zoals vooraf is bepaald door MHCB in rekening worden gebracht aan het
team via de teammanager.
Afdracht aan club vanaf seizoen 2020/2021
Teams
Heren en Dames 1
Overige senioren teams
Junioren 11 tallen
Jongste jeugd

Afdracht aan MHCB per logo*
€ 100,=
€ 100,=
€ 50,=
geen afdracht aan club

Maximum
€ 500,=
€ 200,=
€ 100,=

* Vermeld op trainingskleding, trainingspakken hoodies/sweater(vesten) en tassen, ongeacht het aantal logo’s.

