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Geachte (potentiële) Sponsor, 
 
Hockey Vereniging Westland (verder te noemen HVW) is opgericht in 1975. HVW biedt steeds 
meer spelers en speelsters van jong tot oud diverse mogelijkheden om de hockeysport te 
bedrijven c.q. te ondersteunen. In totaal maken meer dan 800 sporters per week gebruik van 

de hockeyvelden. Onder deskundige leiding van een professionele trainersstaf voor Heren 1 en 
Dames 1 en met behulp van ruim 200 vrijwilligers, functioneert HVW zowel sportief als 
organisatorisch.  
 
De hockeysport mag zich verheugen op een toenemende populariteit. Bij HVW, de enige 
hockeyvereniging in het Westland, groeit het ledenaantal al geruime tijd. Om de groei te 
faciliteren is in 2009 het 3e kunstgrasveld gerealiseerd en in het voorjaar van 2011 hebben we 

het nieuwe clubhuis in gebruik kunnen nemen.  
 

 
 
Als gevolg van deze ontwikkelingen en die van de hockeysport in het Westland in het bijzonder, 
kunt zich voorstellen dat financiële hulp welkom is.  
 
Naast de eigen leden maken ook derden van de HVW-accommodatie gebruik, zoals het ISW 
(een scholengemeenschap met zo’n 4.500 leerlingen). Tevens vindt er elk seizoen een familie- 

en vriendentoernooi plaats. Kortom, HVW is een bloeiende en groeiende hockeyvereniging die 
jaarlijks veel publiek naar de accommodatie trekt. 
 
Uiteraard heeft HVW de nodige financiële middelen nodig. Naast de reguliere contributie- en 
kantineopbrengsten, is het belang van sponsoring en reclame groot. Deze aanvullende 
inkomsten zijn van belang om de vereniging sportief en organisatorisch naar een nog hoger peil 
te brengen.  

 
Sponsoring en reclame bieden u de mogelijkheid om onze grote en groeiende doelgroep te 
bereiken. Bovendien steunt u activiteiten in uw regio en de enige hockeyvereniging in het 
Westland. In deze brochure vindt u een overzicht van de mogelijkheden voor sponsoring en 
reclame die HVW u en uw bedrijf biedt. Graag lichten wij de mogelijkheden mondeling toe! 
 
Met vriendelijke groet,  

 
De sponsorcommissie, 
Martin Bakker (vz.)     06 53409319 
Louise van Arkel (secr.)    0174 418860 
Fred Weverling (best. HVW)   06 55876753 
Joop van Duijn (best. SSHVW)   06 21821804 
Leen de Mos      06 54217107 
Christien Nowee     06 12335621 

Jean Pierre van der Have (Club van 100) 06 55792274 
Irene Valstar      06 53140940 
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HVW en het bedrijfsleven: “Wederzijds Respect en Belang” 
 
Vroeger had sport zo’n aantrekkingskracht dat sportverenigingen niet veel aan PR hoefden te 
doen. Sport was ook nog eens zeer betaalbaar, zodat sponsors niet per se noodzakelijk waren.  

Tegenwoordig zijn sport en sponsoring onlosmakelijk met elkaar verbonden. Men kan overal 
zien hoe het bedrijfsleven en sport met elkaar in zee gaan. Ook op amateurniveau is dit het 
geval. Een sportvereniging moet aan PR doen omdat zonder sponsors de continuïteit in gevaar 
kan komen, de investeringen onmogelijk zijn en faciliteiten niet in stand kunnen worden 
gehouden. 
 
De sport moet voorop blijven staan. HVW stelt zich ten doel de begroting niet sluitend te maken 

door sponsor- en reclameopbrengsten. PR en sponsoring worden aan de sport gekoppeld, zoals 
een jeugdplan, om zo de hockeysport in ons Westland op een hoger plan te brengen. Dat is ook 
de kracht van de sport. Het is voor sponsors interessant zich aan een sportvereniging te 
koppelen. De PR en naamsbekendheid die bij de activiteiten en media-uitingen van HVW 
gerealiseerd wordt, heeft een groot positief effect voor zowel de vereniging als voor haar 
sponsoren.  
 

Zo is het ook bij HVW. Een vereniging met ruim 800 leden. Daar waar andere verenigingen in 
de regio het aantal leden soms zien dalen, ziet HVW het ledental stijgen. HVW bloeit als nooit 
tevoren in haar ruim 35 jarig bestaan. Uiterst interessant voor het bedrijfsleven dus.  
 

 
 
HVW neemt in het Westland een prominente plaats in. Continu trachten we de organisatie 
verder te professionaliseren, zo is er een Sponsorcommissie in het leven geroepen die erop 
gericht is om via persoonlijke contacten sponsors te werven om zo de groei van de club te 
ondersteunen. Centraal daarbij staat de brede groep aan leden, van jong tot oud, man en 
vrouw, die spelen op alle velden in de Randstad. 
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Heren I speelt in de hogere klasse KNHB van het zondaghockey en dames 
I speelt in de middenklasse zondaghockey. De A1 en B1 junioren jongens en meisjes spelen 
thans op een heel behoorlijk niveau, welke de noodzakelijke doorstroming mogelijk maakt. Bij 
de jeugd speelt zelfs een enkel elftal in de (sub-)topklasse. 
 

 
 
 
Hierbij treft u de verschillende mogelijkheden om onze club te ondersteunen. 
 
 
Sponsormogelijkheden 

 

 Mogelijkheden Omschrijving  Prijs/jaar  

1.1 Reclamebord  Sponsoring d.m.v. het (laten) plaatsen van een 
reclamebord met o.a. logo en/of bedrijfsnaam langs een 
van de velden, voor een contractperiode van 3 jaar 

€  275,-  

1.2 Reclamebord + 
naamsvermeldin
g op media-
screens in het 
clubhuis 

(Bedrijf)naamsvermelding op media-screens in kantine, in 
combinatie met reclamebord (2.1), voor 3 jaar 

€  300,-  
 

1.3 Reclamepagina 
op media-screen 
in het clubhuis 

 

Vanaf januari 2011: Paginagrote reclame-uiting en/of 
bedrijfspresentatie naar eigen ontwerp op media-screens in 
kantine, 15 sec. per half uur, voor een contractperiode van 

3 jaar 

€  250,- 

1.4 Veld- en 
Objectsponsoring 
 
 
 

Sponsoring van één van de drie velden middels logo en/of 
bedrijfsnaam op grote reclame doeken (600x200), of een 
object, incl. vermelding op de website, voor 3 jaar 
 Sponsoring veld 1-------------------------------------------- 
 Sponsoring veld 2-------------------------------------------- 
 Sponsoring veld 3-------------------------------------------- 
 Sponsoring Hockey Academy (naamverbinding + banner) 
 Sponsoring (alle) wedstrijdballen (levering ballen met 

naam) 

 
 
 
€ 2.500,- 
€ 1.500,- 
€ 2.000,- 
€ 1.500,- 
€ 1.000,- 
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 Sponsoring bar----------------------------------------------- 
 Sponsoring (koffie/thee) Bekertjes en Accessoires-------- 
 Sponsoring bestuurskamer---------------------------------- 
 Sponsoring kleedkamer-------------------------------------- 

 Sponsoring EHBO/fysiokamer------------------------------- 

 n.o.t.k. 
€ 1.500,- 
€ 1.000,- 
€    500,- 

€    500,- 

2.1 Teamsponsoring Sponsoring teams middels verstrekken van sportkleding 
en/of uitrusting, met vermelding van logo en/of 
bedrijfsnaam, m.u.v. Heren 1 en Dames 1 (voorbehouden 
aan hoofdsponsors), voor een 1 jaar 
 Heren 1, alleen in combinatie met hoofdsponsoring ------ 

 Dames 1, alleen in combinatie met hoofdsponsoring ----- 
 Seniorenteams ---------------------------------------------- 
 Juniorenteams A en B --------------------------------------- 
 Juniorenteams C, D, E, F ----------------------------------- 

 
 
 
  
  n.v.t. 

  n.v.t. 
€  500,- 
€  350,- 
€  200,- 
 

2.2 Hoofdsponsoring Sponsoring van een 1ste team en/of een bijzonder object of 
programma, incl. banner op de website, paginagrote 
(bedrijf)presentatie op de flatscreens en vlag, voor 3 jaar 

 Hoofdsponsor Heren 1------------------------------------- 
 Hoofdsponsor Dames 1------------------------------------ 

  
 
 

€ 10.000,- 
€   5.000,- 
 

 
 
Algemene Voorwaarden 
Alle bedragen zijn per seizoen. Voor de verschillende sponsormogelijkheden gelden de volgende 

looptijden:  
 Reclameborden en andere algemene reclame-uitingen: voor minimaal 3 jaar 
 Veld- object- en hoofdsponsoring: voor minimaal 3 jaar 
 Teamsponsoring senioren: voor minimaal 3 jaar 
 Teamsponsoring junioren en jeugdteams: voor minimaal 1 jaar 
 Hoofdsponsoring: voor minimaal 3 jaar 
 Club van 100: voor minimaal 1 jaar 

 
Jaarlijks organiseert HVW voor alle leden en sponsoren een aantal evenementen, waaronder 
een teampresentatie aan het begin van het seizoen, en een Kerst- of Nieuwjaarsborrel. 
 
Specifieke Voorwaarden en handige adressen 
Ad 1.1  Reclamebord  
Het bord heeft op veld 1 en 2 een afmeting van 270 cm breed, 75 cm hoog en 0,9 cm diep, het 
bord op veld 3 heeft een afmeting van 245 cm breed en 75 cm hoog en 0,9 cm diep. 
Reclameborden zijn voor rekening van de sponsor en kunnen worden geleverd door o.a. Tanco 
Reclame (0174-627211) te Naaldwijk, Tip Top Reclame (0174 – 540152) of Lagraauw 0174-
626715). De aanmaakkosten per bord bedragen circa € 275,-. Indien gewenst zullen zij u bij 
het ontwerp adviseren. Met uw voorkeur t.a.v. de plaats van het bord zullen wij indien mogelijk 
rekening houden. De borden zullen door HVW worden geplaatst. Binnen het contract neemt 
HVW het klein onderhoud voor haar rekening. 

Ad 1.2  Reclamebord en vermelding media-screens 
Zie 1 en verder: de vermelding op de media-screens aangeleverd te worden bij voorkeur in JPG 
aan webmaster@hvwestland.nl 
 

mailto:webmaster@hvwestland.nl
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Ad 1.3  Veld- en object sponsoring (naamgeving veld of object): 
Veldsponsoring: Deze reclame-uiting bestaat uit het plaatsen van twee horizontale windvaste 
doeken achter de beide doelen op één van de velden. De afmetingen zijn 600x200 cm en de 
doeken zijn voor rekening sponsor. De sponsor heeft recht op vermelding op de website. 
Objectsponsoring: aan enkele in het oog vallende en veel gebruikte onderdelen in het clubhuis 

kan een naam verbonden worden: de bar, de kleedkamers, enzovoorts. 
Wedstrijdballen: de vereniging heeft naar schatting over drie jaren gerekend, minimaal 400 
speelballen nodig per jaar en kunnen voorzien worden van naam in een afmeting van circa 10 x 
40 mm. De ballen kosten ongeveer € 5,- per stuk. Deze sponsorvorm is nieuw en de toekenning 
van de ballen vindt plaats aan de teams (20 per team) van hoog naar laag. 
 
Ad 2.    Teamsponsoring 

Naast de kosten van sportkleding (thuisshirt, eventueel trainingspak, tas en accessoires) draagt 
een teamsponsor een algemene vergoeding ten gunste van HVW af. De hoogte van deze 
bijdrage is afhankelijk van de teamindeling. Na het beëindigen van een sponsorperiode is het 
niet toegestaan dat spelers/speelsters tijdens wedstrijden kleding dragen welke voorzien zijn 
van een sponsor- of bedrijfsnaam. 
 

 
 

 
 
Lidmaatschap Club van 100 
Een zeer bereikbare sponsorvorm voor iedereen die HVW een warm hart toedraagt is het nobele 
lidmaatschap van de Club van 100. De Club van 100 is een zelfstandige Stichting en stelt zich 
ten doel om bijzondere wensen van de vereniging mogelijk te maken. De Club van 100 heeft 

inmiddels meer dan 80 leden en functioneert autonoom. Zij ondersteunt de vereniging en haar 
leden met door de stichting zelf vastgestelde doelen/projecten. 
Het lidmaatschap kost € 100,- per jaar. Uw naam wordt vermeld op de media-screens in het 
clubhuis. Voor aanmelding als lid van de Club van 100 kunt u zich opgeven bij Jean Piere van 
der Have, Alex van Kampen of bij één van de andere leden van de sponsorcommissie. 
 
Facturering en BTW 
HVW richt zich primair op de ontwikkeling van de vereniging en de hockeysport. Gedurende de 

afgelopen jaren was HVW niet BTW-plichtig. 
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De Stichting Sportaccommodatie Hockey Vereniging Westland (SSHVW) 
daarentegen, welke zich richt zich op het faciliteren van de sportaccommodatie(s), zoals de 
velden en het clubhuis, is wel BTW-plichtig. Het bestuur van SSHVW heeft de Sponsor 
Commissie van HVW gemachtigd om ook namens haar sponsorovereenkomsten aan te gaan. 
Sponsoring d.m.v. reclameborden, media-screens, website, reclamenetten, vlaggen, e.d., veld- 

en objectsponsoring worden gefactureerd en geïnd door SSHVW.  
Zowel de Team- als Hoofdsponsoring wordt echter gefactureerd en geïnd door HVW.  
Ook de Club van 100 is een aparte entiteit (stichting). Het lidmaatschap en andere financiële 
bijdragen wordt door de Club van 100 gefactureerd en geïnd. 
 
 
Algemeen 

Voor meer en gedetailleerde vragen kunt u zich altijd zich wenden tot één van de leden van de 
sponsorcommissie. 
 
Martin Bakker (vz.)     06 53409319 
Louise van Arkel (secr.)    0174 418860 
Fred Weverling (best. HVW)   06 55876753 
Joop van Duijn (best. SSHVW)   06 21821804 

Leen de Mos      06 54217107 
Christien Nowee     06 12335621 
Jean Pierre van der Have (Club van 100) 06 55792274 
Irene Valstar      06 53140940 
 
De Sponsor Commissie 
 
Hockey Vereniging Westland 

Sportpark de Hoge Bomen 2 
Naaldwijk 
I : www.hvwestland.nl 
E : sponsoring@hvwestland.nl  
T : 0174 – 640150 (vz. Sponsor Cie.) 
Bank  : rek nr. 13.53.40.179  
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