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Welkom bij HC AthenA
•

•

•

•

Voor elke sportvereniging zijn sponsorinkomsten onmisbaar. Door de bijdrage van sponsoren kunnen we de
lidmaatschapsbijdrage, en daarmee de hockeysport, toegankelijk houden.
HC AthenA is dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe sponsoren. Als sponsor ben je zichtbaar op de
club en geef je de sportende jeugd in Amsterdam een steun in de rug.
We tellen meer dan 2.000 leden en elke week is er een nog groter aantal bezoekers uit Amsterdam en
omgeving. We bestaan 16 jaar en zijn uitgegroeid tot een van de grootste hockeyverengingen van
Nederland. In Amsterdam Oost/Centrum zijn we dé plek om te hockeyen voor jong en oud.
Onze kernwaarden zijn (1) Kwaliteit | We doen het goed (2) Eigenheid | We doen het anders
(3) Betrokkenheid | We doen het samen en (4) Duurzaamheid | We doen het blijvend en voor onze
omgeving. We zijn er trots op dat we een van de duurzaamste sportverenigingen van Nederland zijn.

Sponsorcommissie HC AthenA | sponsors@hcathena.nl

Sponsormogelijkheden
Sponsoring

Bijdrage (excl. BTW)

Contractduur

Hoofdsponsor

Vanaf € 10.000,- p/j

2-4 jaar

Veldsponsor

€ 3.950,- p/j

2-4 jaar

Sponsorbord stadion

€ 750,- p/j

2 jaar

Spandoek videotoren

€ 750,- p/j

1 jaar

Spandoek veld 1

€ 500,- p/j

1 jaar

Evenementen

Vanaf € 1.000,-

Per event

Fruitsponsor

€ 1.000,- p/j

2 jaar

Logo website

€ 200,- p/j

1 jaar

Dikke vriend

€ 300,- p/j

1 jaar

Kledingsponsor

Per team

n.v.t.

Hier een overzicht van alle
sponsormogelijkheden.
Maatwerk en sponsoring in
natura zijn altijd mogelijk.
Vrijblijvende informatie kan
worden ingewonnen via
sponsors@hcathena.nl.

Hoofdsponsor
De huidige hoofdsponsoren van HC AthenA zijn ABN AMRO,
Hockey District en The Indian Maharadja.
Onze hoofdsponsoren leveren een substantiële, financiële
bijdrage aan de club en zijn tevens onze (kennis)partners.
Als hoofdsponsor ontvang je een pakket op maat. Informatie
hierover is in te winnen via de sponsorcommissie.

Sponsoring

Bijdrage (excl. BTW)

Contractduur

Hoofdsponsor

Vanaf € 10.000,- p/j

2-4 jaar

Veldsponsor
Als veldsponsor ben je exclusieve sponsor van een heel
hockeyveld. Je merk is daarmee maximaal zichtbaar voor
leden en bezoekers (ca. 2.500 per weekend).
•
•
•

•
•

Spandoeken rondom veld (8 stuks á 600 x 60 cm)
Productiekosten spandoeken voor rekening van HC AthenA
Naamgeving veld: zichtbaar in app voor leden en
bezoekers (ca. 2.000 views per week)
Logo (groot) op website HC AthenA
Inclusief 2x lidmaatschap Vrienden van HC AthenA

Veld 1 Hockey District

Sponsoring

Bijdrage (excl. BTW)

Contractduur

Veldsponsor

€ 3.950,- p/j

2-4 jaar

Beschikbare velden: veld 2 en 3; tevens is het keepersveld beschikbaar voor 2.500,- p/j

Sponsorbord stadion
Binnen HC AthenA zijn we nogal trots op ons mooie stadion. Op
de plek van het oude Ajax-stadion vinden onze belangrijkste
wedstrijden plaats en wordt er doordeweeks volop getraind.
Op weg naar de Olympische Spelen heeft het Nederlands
dameselftal hier wedstrijden gespeeld en in sommige jaren zijn
er oefenwedstrijden van hoofdklasseteams (ABN AMRO Cup).
•
•
•
•

Sponsorbord stadion (300 x 65 cm)
Productiekosten bord voor rekening van HC AthenA
Logo op website HC AthenA
Inclusief 1x lidmaatschap Vrienden van HC AthenA

Sponsoring

Bijdrage (excl. BTW)

Contractduur

Sponsorbord stadion

€ 750,- p/j

2 jaar

2de sponsorbord: 500,- p/j

Spandoek videotoren
De videotoren staat aan de hoofdkant van ons Stadion De
Meer. De toren is niet alleen goed zichtbaar vanuit de
hoofdtribune maar ook vanuit het hoofdgebouw met KantinA.
•
•
•
•

Spandoek videotoren (245 x 140 cm)
Productiekosten spandoek voor rekening van HC AthenA
Logo op website HC AthenA
Inclusief 1x lidmaatschap Vrienden van HC AthenA

Sponsoring

Bijdrage (excl. BTW)

Contractduur

Spandoek videotoren

€ 750,- p/j

2 jaar

2de spandoek: 500,- p/j (er is ruimte voor max. 2 spandoeken)

Spandoek veld 1
Veld 1, het meest duurzame hockeyveld ter wereld, heeft een
centrale ligging op onze vereniging. Zichtbaar vanuit de
looproute bij aankomst en vertrek, vanuit ons clubhuis en vanaf
onze splinternieuwe daktribune.
•
•
•
•

Spandoek veld 1 (360 x 60 cm)
Productiekosten spandoek voor rekening van HC AthenA
Logo op website HC AthenA
Inclusief 1x lidmaatschap Vrienden van HC AthenA

Sponsoring

Bijdrage (excl. BTW)

Contractduur

Spandoek veld 1

€ 500,- p/j

1 jaar

2de spandoek: 350,- p/j

Evenementen
Elk jaar vinden er verschillende evenementen plaats op onze
vereniging. Veel toernooien voor onze jeugd en natuurlijk het
fameuze familietoernooi.
Sponsoren kunnen één of meerdere evenementen adopteren.
Als sponsor ben je dan goed zichtbaar tijdens het evenement.
Mogelijkheden hiervoor zijn bijvoorbeeld beachvlaggen, rollup banners, exposure tijdens de prijsuitreiking en berichten via
onze nieuwsbrief en socialmediakanalen. De precieze invulling
vindt plaats in goed overleg.

Sponsoring

Bijdrage (excl. BTW)

Contractduur

Evenementen

Vanaf € 1.000,-

Per event

Vrienden van HC AthenA
•

•

•

Al onze sponsoren worden automatisch lid van onze businessclub Vrienden van HC AthenA. Verwacht geen
mannen in pakken met rokende sigaren, daar zijn we bij HC AthenA niet zo van ;-).
Heb je als ondernemer minder behoefte aan exposure voor je bedrijf of wil je simpelweg als particulier
een bijdrage leveren? Dan heb je ook de mogelijkheid om Dikke Vriend te worden. Dikke Vriend word je
voor € 300,- per jaar. Je bent dan lid van de Vrienden van HC AthenA en je (bedrijfs)naam wordt voor
eeuwig vermeld om onze vriendenpaal op het terras van HC AthenA.
Elk jaar organiseren we één of meerdere events waar alle sponsoren en Dikke Vrienden elkaar kunnen
ontmoeten. Om te netwerken of simpelweg voor de gezelligheid. Op dit moment zijn er ongeveer 40
sponsoren en vrienden.

Sponsoring

Bijdrage (excl. BTW)

Contractduur

Dikke vriend

€ 300,- p/j

1 jaar

Kledingsponsoring
•

•

•

•

De wedstrijdkleding van HC AthenA is niet beschikbaar voor sponsoring. Wel is het mogelijk om hoodies,
trainingspakken en na-de-wedstrijdshirts van teams te sponsoren.
Hiervoor zijn speciale afspraken gemaakt met onze hoofdsponsoren Hockey District en The Indian
Maharadja. Kledingsponsoring is dan ook uitsluitend toegestaan in samenwerking met hen. Bij Hockey
District is een bestelformulier voor teams beschikbaar dat kan worden opgevraagd via Hockey District of
de sponsorcommissie.
In de periode 15 augustus tot 1 oktober gelden er speciale kortingen voor inkoop door teams. Deze zijn
door de sponsorcommissie afgestemd met Hockey District.
Sponsoren dragen de volledige kosten voor inkoop van de kleding en de bedrukking met een logo van de
sponsor. Daarnaast verwacht HC AthenA dat kledingsponsoren voor minimaal één seizoen Dikke Vriend
worden van HC AthenA (€ 300,- per seizoen). Dit als algemene bijdrage voor de vereniging.

Neem contact op met de sponsorcommissie voor sponsormogelijkheden hoodies, trainingspakken en na-de-wedstrijdshirts: sponsors@hcathena.nl.

