
SPONSORBROCHURE 
MIXED HOCKEY CLUB BEUNINGEN

CONTACT 

Sponsorcommissie MHC Beuningen
adres : sponsorcommissie@mhcbeuningen.nl WWW.MHCBEUNINGEN.NL



WELKOM BIJ MHCBEUNINGEN! 
Op de eerste plaats willen wij u bedanken voor uw interesse in hockeyclub Beuningen. 
Mixed Hockey Club Beuningen (MHC Beuningen) is opgericht op 14 april 1981 en sindsdien gegroeid tot 
een club met meer dan 700 leden. Hiermee behoort onze hockeyclub tot een van de grootste 
sportverenigingen van Beuningen. Elk weekend, maar ook doordeweeks wordt onze club door honderden 
spelers, fans, familieleden en vrienden bezocht.

Bij MHC Beuningen streven wij naar een succesvolle combinatie van prestatie- en breedtesport. 
De prestaties van onze teams spreken de laatste jaren voor zich. 
Wekelijks trainen en spelen seniorenteams en jeugdteams op de Beuningse velden. MHC Beuningen gaat 
uit van haar eigen kracht en leidt haar spelers zelf op. Door te investeren in de kwaliteit van onze trainers 
en begeleiders en de bijdrage van de vele vrijwilligers en ouders is onze club een unieke plek in Beuningen 
waar je met plezier kunt hockeyen. 

MHC Beuningen is een hockeyvereniging voor jong en oud, waar mensen kunnen sporten, 
ontspannen en ontmoeten. Het uitgangspunt is hierbij hockey, waarbij iedereen kan 
presteren op zijn of haar niveau. 
Wanneer u MHC Beuningen sponsort wordt dat natuurlijk door ons enorm gewaardeerd. Sponsoring vormt 
ook voor MHC Beuningen een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling van de club. 
Wij zetten de sponsorbijdragen daarom in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze hele 
hockeyclub. 
Daarnaast is het ook een goede zaak voor uw onderneming omdat u uw onderneming 
onder de aandacht kunt brengen van een belangrijke doelgroep. Sponsoring levert  een win-win situatie op 
voor uw onderneming en MHC Beuningen. Sponsoring wordt ingezet om onze 
ambities op hockey-gebied te realiseren en de breedtesport te ondersteunen. 

Waarom sponsor worden? 
Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en 
ontwikkeling van de club. Voor MHC Beuningen is dat niet anders. Inkomsten uit sponsoring worden voor-
namelijk gebruikt voor de financiering van trainingen, aanschaf en onderhoud van trainings- en keepersma-
terialen, het op peil houden van alle faciliteiten voor prestatie- en recreatiehockey evenals het organiseren 
van kampen, evenementen, toernooien en clinics. 

MHC Beuningen biedt sponsorpakketten en sponsormogelijkheden aan op  verschillende participatie ni-
veaus. Zo bieden wij voor iedere sponsor altijd maatwerk aan. In deze sponsorbrochure leest u de verschil-
lende sponsormogelijkheden. Iedere financiële bijdrage is van harte welkom en wordt zeer 
gewaardeerd. Graag komen wij met u in gesprek om de verschillende mogelijkheden te bespreken en om 
samen met u tot een passend sponsorpakket te komen. Uw sponsorbijdrage is een meerjarige samenwer-
king. Wij zijn ervan overtuigd dat wij u een interessant platform kunnen bieden. Het stelt u in staat om uw 
onderneming te presenteren en onderdeel te worden van onze fantastische hockeyclub. Er is sprake van 
een wederzijds voordeel. 

Voor onze club zijn de sponsorinkomsten van levensbelang. Voor u als sponsor biedt MHC Beuningen een 
platform om activiteiten te ontplooien en uw bedrijf te promoten binnen de vereniging en haar leden. Het 
heeft een positief effect op de gunning en de naamsbekendheid van een sponsor en het vergroot de 
maatschappelijke betrokkenheid. 



BUSINESSCLUB MHC B 

Businessclub MHC B is het zakelijke hart van MHC Beuningen. Deze Businessclub biedt een 
platform om onderling zakelijke en vriendschappelijke relaties op te bouwen en te onderhouden. 
De businessclub is er voor de gezellige momenten die voor de leden worden georganiseerd, maar 
ook om MHC Beuningen een financieel warm hart toe te dragen. Dit laatste gebeurt door een 
actieve financiële bijdrage te leveren aan de eerstelijns teams van MHC Beuningen, alsmede aan 
de verdere versterking van het breedte hockey van MHCBeuningen.

Businessclub MHC B biedt haar leden een sportief platform om in een gezellige en positieve sfeer 
hun netwerk uit te breiden. Naast diverse borrels organiseert de businessclub daartoe jaarlijks 
een aantal evenementen. Heb je interesse om lid te worden of wil je meer weten over de MHCB 
Business Club? Neem dan contact met ons op, businessclub@mhcbbeuningen.nl

SPONSORMOGELIJKHEDEN MHC BEUNINGEN

Alvorens hierna de sponsormogelijkheden aan bod zullen komen is het volgende van belang te 
vermelden:

Sponsorbijdragen worden jaarlijks in rekening gebracht. De hierna genoemde prijzen 
zijn per jaar excl btw. In geval van een sponsorovereenkomst van 3 jaar of langer zijn de 
hierna te noemen prijzen inclusief aanmaakkosten (zoals borden, stickers, bedrukking 
e.d.).

Elke sponsorovereenkomst (contract) wordt – in beginsel - 
afgesloten voor een periode van 3 jaar. Daarna wordt het contract – 
afhankelijk van de betreffende sponsoruiting - stilzwijgend verlengd met een jaar, met 
een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van het contract.

Bij MHCBeuningen hanteren wij de volgende sponsormogelijkheden:

SHIRTSPONSERING SPONSERPAKKETEN SPONSERMOGELIJKHEDEN 

Sponsorpakketten e.d. worden aangegaan voor een geheel hockeyseizoen 
(1 juli t/m 30 juni) en worden telkens stilzwijgend verlengd met een 
hockeyseizoen.



SPONSORPAKKETEN 
MIXED HOCKEY CLUB BEUNINGEN

PAKKET 1:  BRONS 

Dit is het basispakket, met dit pakket wordt u zakelijk donateur.
Sponsorbijdrage: ¤ 300,00 per jaar excl btw
Wat krijgt u hiervoor als tegenprestaties?

PAKKET 2:  ZILVER  

Pakket 2: Zilver
Dit pakket bestaat uit het basispakket (pakket 1), 
uitgebreid met een dubbelzijdig reclamebord langs het veld.

Sponsorbijdrage:€ 600,- per jaar excl btw 
Tegenprestaties:

Vermelding van uw logo/bedrijfsnaam/advertentie in het clubhuis op het digita-
le scherm

Vermelding van uw logo/bedrijfsnaam op de website van 
MHCBeuningen

1x per jaar deelname aan de sponsordag voor gezelligheid en netwerken

1x per jaar deelname aan een “sponsor-borrel”.

Het basispakket

Extra: een dubbelzijdig reclamebord op het hoofdveld van 3 meter. Mocht het 
hoofdveld voor u geen passende mogelijkheid kunnen bieden dan zal met u 
naar een passende mogelijkheid op een ander veld gezocht worden



LOSSE SPONSERMOGELIJKHEDEN 
Bordsponsoring 

per jaar excl btw                                                                           Bordlengte (dubbelzijdig):                    
 
                                                                        3 METER   6 METER  9 METER 
Veld 1 (Hoofdveld, waterveld voor clubhuis)                          
Aan “Schoenakerzijde”                                               € 400 € 700  € 1100
Aan “Clubhuiszijde”                                               € 300 € 600  € 900

Veld 2 (zandveld aan Schoenakerzijde)   
Aan “Schoenakerzijde”                                               € 340 € 600  € 900
Aan “Clubhuiszijde”                                               € 300 € 500  € 800

Veld 3 (zandveld  naast veld 2)   
Aan “Schoenakerzijde”                                               € 200 € 380  € 560
Aan “Clubhuiszijde”                                               € 200 € 380  € 560

PAKKET 3:  GOUD 

Dit is het Zilver pakket uitgebreid met een tweede dubbelzijdig reclamebord of één dubbelzijdig 
reclamebord van 6 meter op het hoofdveld.
Sponsorbijdrage: € 900,- per jaar excl btwTegenprestaties:

Pakket 1

Pakket 2

Extra: Een tweede reclamebord (3 meter) langs het veld of één 
reclamebord van 6 meter op het hoofdveld.



LOSSE SPONSERMOGELIJKHEDEN
MIXED HOCKEY CLUB BEUNINGEN

Digitaal scherm in clubhuis:
logo/bedrijfsnaam/advertentie op het digitale scherm in het clubhuis. ¤ 200 per jaar excl btw

Nieuwsbrief MHCBeuningen:
logo/bedrijfsnaam/advertentie in de digitale nieuwsbrief van MHCBeuningen. De nieuwsbrief 
verschijnt 8 x per seizoen € 200,- per jaar excl btw

Koffiebenodigdheden:
Sponsoring van koffiebekers, suiker- en melkzakjes e.d. Prijs op aanvraag. 
Vraag naar de mogelijkheden.

Doelplanken hoofdveld:
Vermelding van logo op een of beide doelplanken van het hoofdveld. Prijs op aanvraag. Vraag 
naar de mogelijkheden.

Natura sponsors:
Voor materiaal, clinics, en dergelijke. Mogelijkheden in onderling overleg.

Lidmaatschap Businessclub MHCB:
Bedrijfslidmaatschap  € 1.250,- per jaar excl btw
Duo lidmaatschap, tweede lid van hetzelfde bedrijf €1.125,- per jaar) excl btw
Privé lidmaatschap  €   750,- per jaar excl btw



PITCHER- & WIJNCLUB MHC BEUNINGEN 

Een unieke manier om op zondag naar de club te komen, goede wedstrijden te zien, mensen te 
ontmoeten en gezellig bij te praten. Wat bieden wij je aan:

MAATWERK GEWENST? 

Ondanks de uitgebreide optielijst aan sponsormogelijkheden, kan het natuurlijk zo zijn dat u als po-
tentiële sponsor van MHC Beuningen een ander idee of andere wens heeft. Graag bespreken wij uw 
wensen of mogelijkheden en verkennen we samen hoe we deze het beste kunnen realiseren. Laat het 
ons weten en we nemen direct contact met u op sponsorcommissie@mhcbeuningen.

1x een wijnkaraf/pitcher met een ‘tag’ met jouw naam/naam bedrijf. Jouw karaf wordt  achter 
de bar bewaard. De karaf blijft eigendom van MHCBeuningen.

3 pitchers of 3 karaffen wijn per seizoen 
(opgewaardeerd via MHCB clubcard ¤ 40,00)

Vermelding van je naam/bedrijf in de hockey-app en op de site.

Deelname aan het jaarlijks te organiseren Sponsorevenement, de sponsordag.

Vermelding van je (bedrijfs)naam op het bord ‘Fans van MHCB’ in het clubhuis.

1 gratis toegangskaartje voor clubfeest (indien georganiseerd).

Verder organiseert de Pitcher en Wijnclub club 1 á 2x per jaar een activiteit waarvoor de 
leden zich kunnen opgeven (hier zijn dan kosten aan verbonden).
Prijs: € 99,- per jaar excl btw 



BEDANKT VOOR UW VERTROUWEN! 
MIXED HOCKEY CLUB BEUNINGEN

WWW.MHCBEUNINGEN.NL

CONTACT:

Sponsorcommissie MHC Beuningen
Ooigraaf 1
6641 TZ BEUNINGEN
sponsorcommissie@mhcbeuningen.nl


