
 Overige opties

Business club € 250,-
• Uitnodiging voor 2 sponsorevenementen (1 jaar)

Advertentie v.a.  € 100,-
• Adverteren op website en/of (1 jaar)

  in digitale nieuwsbrief
 
Teamsponsoring 
• Trainingspakken, truien, tassen, etc.
 i.c.m. minimaal Bordsponsoring of Businessclub
 zie www.mhcbe.nl/club/sponsoring/kledingsponsoring

Natura sponsors i.o.o.
• Voor materiaal, clinics, etc.

Alle bedragen zijn exclusief btw.

 Pakketten

Hoofdsponsor i.o.o.
Op maat pakket, onder andere voorzien van:
• Zichtreclame op shirts selectieteams Heren 1 en Dames 1
• Op hoofdveld 2 reclameborden van 3 meter 
 (excl. productie kosten)
• Reclame-uiting op vlag in vlaggenmast
• Vermelding op website en digitale nieuwsbrief 
 met link naar eigen bedrijf
• Vermelding op wedstrijdinfo van Heren 1 en Dames 1
• Vermelding als hoofdsponsor op sponsorbord
• Lidmaatschap Business club

Kroonsponsor                       € 2.500,-
• Zichtreclame op shirts van team naar keuze (2 jaar)

• Reclamebord (3 meter) op 2 velden (excl. productie kosten)
• Vermelding op website met link naar eigen bedrijf
• Vermelding op wedstrijdinfo van Heren 1 en Dames 1
• Vermelding als kroonsponsor op sponsorbord
• Roulerende wedstrijdsponsoring
• Lidmaatschap Business club
 
Business sponsor                     € 750,- 
• Reclamebord (3 meter, excl. productie kosten) (3 jaar)

• Vermelding op website als sponsor en met advertentie
• Vermelding op sponsorbord
• Lidmaatschap Business club
 
Bordsponsor € 100,-/meter
• Reclamebord  (3 jaar, jaarlijks verlengd)

 (3m breed, 65cm hoog) (excl. eenmalige productiekosten)

 
Alle bedragen zijn exclusief btw.

Sponsorplan 2019/2020
MHC Berkel-Enschot

 Nieuwe borden/doeken

Parkeerplaats formaat 150 x 300 cm; 
1e Kwartaal € 500,00 per volgend kwartaal € 300,00

Op de dug-out tussen veld 1 en 2;  € 750,00 per jaar
Op de dug-out achter veld 3; €	 1.000,00 per jaar
Achter scorebord; €	 1.200,00 per jaar

Alle bedragen zijn exclusief btw.



 Mixed Hockey Club (MHC)
 Berkel-Enschot

MHC Berkel-Enschot is een club waar eenieder de hockeysport 
op zijn manier kan bedrijven. Een kleine 10% van de inwoners 
van Berkel-Enschot is lid van onze vereniging, waarmee Berkel-
Enschot een van de hoogste hockeydichtheden van Nederland 
heeft. Hockey is een sport die in tegenstelling tot vele andere 
sporten nog steeds groeiende is. Naar de toekomst zijn wij 
daarom ook positief gestemd. Mede door de uitbreidings-
plannen in de “Overhoeken” van Berkel-Enschot komen er in de 
komende jaren circa 2000 nieuwe woningen bij. Hierdoor zal het 
ledenaantal van de club ook sterk gaan toenemen.  

De huidige veldencapaciteit is hiervoor voldoende. Het clubge-
bouw is recent ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. 
De vereniging biedt de jeugd faciliteiten om met goede trainers 
en coaches met de hockeysport bekend te raken. Door een 
vriendelijk selectiebeleid worden de jeugdleden uitgedaagd 
om op een zo hoog mogelijk sportief niveau te presteren, maar 
de liefde voor de sport en het spelletje moet met name bij de 
mini’s, 6- en 8  tallen voorop staan.  Bij de senioren zijn we 
een vereniging waarbij de selectieteams continu op eerste- of 
overgangsklasse niveau moeten kunnen presteren. Bij dit alles 
horen betaalde en goed opgeleide trainers en coaches, goed 
materiaal, goede velden en een op haar taken berekend hockey-
complex. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, hebben 
wij uw steun hard nodig!

 
 Sportsponsoring

Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een 
onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en  
ontwikkeling. Voor MHC Berkel-Enschot is dat niet  
anders. Wij zetten de sponsorbijdragen daarom in  
voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit  
van de gehele hockeyclub.

Wekelijks komen op zaterdag en zondag vele enthou-
siaste spelers met hun toeschouwers vanuit de directe  
omgeving onze centraal gelegen sportvelden bezoeken.  
Het zou toch jammer zijn als u deze hoge attentiewaarde  
voor uw bedrijf voorbij laat gaan.

Sportsponsoring staat bekend als een ‘sympathiek’ communi-
catiemiddel. Het stelt u immers in staat om uw bedrijfsnaam, 
product, of dienst dynamisch te presenteren, terwijl u tevens 

een belangrijke rol speelt als supporter van onze sport-
club, of het team. Er is sprake van een wederzijds voor-
deel. Vandaar ook dat wij een uitgebreid, structureel en 
flexibel sponsorbeleid hebben ontwikkeld dat uitgaat 
van de belangen van bedrijven én van onze vereniging. 
Meer doen, dan alleen over geld praten. 
Zo horen we graag van u welke communicatiedoelen 
uw bedrijf wil bereiken met sportsponsoring, zodat we 
gezamenlijk de best passende optie kunnen kiezen of
(indien nodig) ontwikkelen.

 Commissie

Voor het aanmelden als sponsor of voor vragen betreffende 
sponsoring kunt u bij onderstaande personen van de 
sponsor commissie van MHC Berkel-Enschot terecht.
Of richt een e-mail aan: sponsoring@mhcbe.nl

Aart Beukers  06 53 93 97 71
Thomas Alberts 06 14 87 86 64
Vincent Beijersbergen 
van Henegouwen 06 11 38 10 40
John van Hemert  06 53 40 86 82
Joep de Beer  06 15 87 47 36


