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SAMEN SPORTIEF EN ZAKELIJK SCOREN 
Hockey is in Nederland een succesvolle sport en wint 

aan populariteit! Dankzij de media is er steeds meer 
aandacht aan de hoofdklasse competitie, de Euro 
Hockey League en niet te vergeten de prestaties van 
onze nationale hockeydames en -heren. Met 
honderdduizenden leden en nog veel meer 
enthousiaste fans. Door sponsor te worden in het 
hockey is het mogelijk deze interessante doelgroepen 

te bereiken. 

 
SPONSORMOGELIJKHEDEN 
Het sponsorbeleid van VMHC Spitsbergen is gericht 
op flexibiliteit en continuïteit. VMHC Spitsbergen 
heeft u nodig als sponsor en daarvoor kunnen wij u 

via diverse platformen en media, toegang geven tot 
onze leden en bezoekers van het sportcomplex. 
Download: Flyer Samen Sportief en Zakelijk Scoren. 
 

RECLAMEDOEKEN 
Onze nieuwe reclamedoeken zijn vriendelijker voor 

het milieu en voor uw portemonnee in vergelijking 
met onze voorgaande reclameborden. 
Reclamedoeken hebben een standaard afmeting van 
800 x 2.400 mm en worden direct besteld bij en 
geleverd door onze vaste partner Axent Reclame. De 
opmaak wordt voor u gedaan door onze vaste partner 
OkkerReclame. De productiekosten voor het 

reclamedoek worden direct betaald aan Axent 
Reclame, zonder tussenkomst van VMHC 
Spitsbergen. Dit is wederom in uw voordeel. Bekijk 
hieronder de mogelijkheden voor het plaatsen van 
reclamedoeken langs de velden bij VMHC 
Spitsbergen: 
 

OVERZICHT KOSTEN RECLAMEDOEKEN VMHS SPITSBERGEN 

P1: Productiekosten Reclamedoek € 125,00 exc. BTW 

R1: 1 doek voor een periode van 1 jaar € 225,00/jaar 

R2: 2 doeken voor een periode van 1 jaar € 425,00/jaar 

R3: 3 doeken voor een periode van 1 jaar € 600,00/jaar 

R4: 1 doek voor een periode van 3 jaar € 600,00/jaar 

R5: 2 doeken voor een periode van 3 jaar € 1.100,00/jaar 

R6: 3 doeken voor een periode van 3 jaar € 1.600,00/jaar 

Overige doeken op andere locaties In overleg 

 

 

 

 
 
ONLINE WERKEN AAN UW MERKWAARDE 

De website, de sociale mediakanalen, de Spits-app 

en het online shopplatform, spits.klikplus.nl, worden 
dagelijks honderden malen bezocht en bekeken. 
Hiermee staan wij in direct contact met onze leden 
en achterban, uw doelgroep. Plaats hier uw logo en 
boodschap en wij zorgen voor de verspreiding: 
 

OVERZICHT KOSTEN ONLINE PROMOTIE 

D1: Banners op spitsweb.nl  € 100,00/jaar 

D2: Spits-app promotie (pushberichten) € 100,00/jaar 

D3: Social media bericht (gesponsord) In overleg 

D4: Deelname spits.klikplus.nl Op aanvraag 

Het promoten van uw online merkpromotie via VMHC Spitsbergen, 

zal samen verlopen met de sponsorcommissie en de 
communicatiecommissie.  

 
EXTRA IN HET ZICHT  
Wilt u extra in het zicht komen van onze leden en 

bezoekers, dan bieden wij ook daarvoor een 
aantrekkelijke menu: 
 

OVERZICHT KOSTEN EXTRA NAAMSVERMELDING 

E1: Stoeptegel met uw logo op de boulevard € 250,00 

E2: Sponsordoek anders dan langs de velden € 500,00/jr 

E3: Naamsvermelding op hockeydoel(en) € 250,00/jr/doel 

E4: Naamsvermelding op dug-out € 250,00/jr/dug-out 

E5: Clubhuissponsoring In overleg 

Overige doeken op andere locaties In overleg 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.axentreclame.nl/
http://www.okker.nl/
mailto:sponsoring@spitsweb.nl
mailto:communicatie@spitsweb.nl
https://www.facebook.com/VeenendaalseMixedHockeyClub
https://instagram.com/vmhcspitsbergen
https://twitter.com/vmhcspitsbergen
https://www.linkedin.com/groups/VMHC-Spitsbergen-2860463/about
https://www.spitsweb.nl/site/default.asp
https://spits.klikplus.nl/
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WESTRIJDTENUE 
Met onze hoofdsponsors Rabobank, Unica, Roelofsen 
Bloemen en ClubColors hebben we afgesproken dat 
het officiële shirt van VMHC Spitsbergen is voorzien 
van het logo van Rabobank op de voorzijde, Unica op 
de rugzijde, Roelofsen Bloemen op de mouwen en 

ClubColors op de borst. Natuurlijk zijn wij zo trots als 
een pauw en staat het VMHC Spitsbergen logo, op 
het shirt, broek/rok en de sokken. Het complete 
wedstrijdtenue wordt geleverd door ClubColors.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
SPONSOR EEN TEAM 
Wilt u uw merk extra in het zicht hebben, dan kunt u 
natuurlijk ook denken aan het sponsoren van een 
compleet team. Via ClubColors kunt u bijvoorbeeld 
trainingspakken, tassen en andere kledingstukken 

aanschaffen en te doneren, waar uw merk op staat. 
De bedrukking kan worden geregeld bij onze vaste 
huisleverancier hiervoor, Axent Reclame. Misschien 
nog makkelijker is het om de kledingcommissie en 

sponsorcommissie te contacten om u hierbij te 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
assisteren. De contractuele afspraak is dat deze 
kleding dient te worden aangeschaft bij ClubColors. 
Overigens is dit ook qua kleding de enige leverancier 
waarop het VMHC Spitsbergen logo op mag worden 
gevoerd. 

 
Sponsoring jongens team door Itelligence en Bostik, 
in  trainingspakken van ClubColors. 
 
DE SPONSORCOMMISSIE 
Wij zijn gewone mensen die hun hart hebben 
verbonden aan VMHC Spitsbergen en staan achter de 
slogan; Samen sportief en zakelijk scoren met VMHC 

Spitsbegen. Wij staan voor u klaar! 
 
Mail naar: sponsoring@spitsweb.nl 
 
VMHC SPITSBERGEN 
Groeneveldselaan 9 

3902 HA Veenendaal 
Web: spitsweb.nl 

Mail: info@spitsweb.nl 
 

 

http://www.axentreclame.nl/
mailto:kleding@spitsweb.nl
mailto:t.nieboer@hetperron.nl
https://itelligencegroup.com/bnl/industries/life-sciences/
https://www.bostik.com/global/en/
mailto:sponsoring@spitsweb.nl
mailto:info@spitsweb.nl
https://www.facebook.com/VeenendaalseMixedHockeyClub
https://instagram.com/vmhcspitsbergen
https://twitter.com/vmhcspitsbergen
https://www.linkedin.com/groups/VMHC-Spitsbergen-2860463/about

