
sponsorbrochure 1
Sportiviteit en plezier SindS 1932

HVCH
sponsorbrochure



sponsorbrochure 2

Totaalplaatje sponsoring HVCH-tenue
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Team sponsoring
Tenuesponsoring houdt in de aanschaf van het HVCH-tenue, 

namelijk blauw/wit shirt (zie afbeelding), zwarte broek en blauwe 

kousen met ingeborduurd HVCH-logo. Voor 7-tallen bedraagt het 

minimum aantal te bestellen tenues 9+1 en voor 11-tallen is dat 14+1. 

Een investering in de tenues varieert van circa € 600,- voor 7-tallen 

tot circa € 950,- voor 11-tallen. Exacte kosten zijn mede afhankelijk 

van de opdrukkleuren, rugnummers en aantallen. HVCH brengt 

de tenuesponsoren een passende bijdrage van € 100 per jaar in 

rekening met een contract van 3 jaar. De prijzen van trainingpakken 

en tassen zijn op aanvraag.

Door middel van tenuesponsoring bent u verzekerd van:- 

wekelijkse reclame-uiting op de velden,- vermelding op de huis-

aan-huis promotie en bedankfolder,- vermelding als sponsor 

op het wedstrijdprogramma bij ieder thuiswedstrijd van HVCH 

1,- bij aanvang vermelding in het clubblad en- u ontvangt het 

clubblad  Blauw Gras.  De tenues zijn uitsluitend verkrijgbaar via 

Macron Store Den Bosch. Na goedkeuring van het shirtontwerp 

door de sponsor bedraagt de levertijd circa 5 / 6 weken.
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Reclamebord

sponsoring
Uw reclamebord (300x75 cm) langs het hoofdveld van HVCH 

waarop in het seizoen twee tot drie wedstrijden per week worden 

gevoetbald onder ruime publieke belangstelling.De eenmalige 

aanmaakkosten van het reclamebord bedragen  € 185,-, jaarlijks 

betaalt u een sponsorbijdrage van € 99,- per jaar. De contractduur 

is vijf (5) jaar.

U kunt ook bij aanvang de sponsorbijdrage ineens voldoen voor 5 

jaar, u betaalt dan geen 5x € 99,-, maar slechts 4x € 99,-.

Naast de reclame langs het hoofdveld bent u ook verzekerd van:

●  vermelding op de presentatiegids en de bedankfolder die HVCH 

respectievelijk aan het begin en einde van het seizoen huis aan 

huis bezorgd in heel Heesch.

●  vermelding op de wedstrijdbrochure bij thuiswedstrijden van 

HVCH 1.

●  bij aanvang van de sponsoring een vermelding in het clubblad.- 

ontvangst van het clubblad Blauw Gras.



sponsorbrochure 10

Sportiviteit en plezier SindS 1932

langs de  

lijn met...

hvch’ers  

gespot

terug in  

de tijd

clubmagazine 

#1 - april 2016

exclusief interview

ruud van  

nistelrooij

nieuwbouw van het clubgebouw

de stand  
van zaken

Spik
splinter
nieuw!!

Sportiviteit en plezier SindS 1932

langs de  
lijn met...

hvch’ers  
gespot

terug in  
de tijd

clubmagazine 

#1 - april 2016

exclusief interview

ruud van  
nistelrooij

nieuwbouw van het clubgebouw

de stand  
van zaken

Spik
splinter
nieuw!!

Sportiviteit en plezier SindS 1932

langs de  
lijn met...

hvch’ers  
gespot

terug in  
de tijd

clubmagazine 
#1 - april 2016

exclusief interview

ruud van  
nistelrooij

nieuwbouw van het clubgebouw

de stand  
van zaken

Spik
splinter
nieuw!!

Adverteren
Drie keer per jaar verschijnt het magazine Blauw Gras. Dit magazine 

is een vervolg op het oude clubblad de halve goal. Dit magazine 

van journalistische kwaliteit wordt verspreid onder de leden van 

HVCH. U krijgt de kans om uw bedrijf meer bekendheid te geven 

door het plaatsen van een advertentie.

We hebben de verschillende advertentiemogelijkheden:

●  ¼ pagina

●   ½ pagina

●   Hele pagina

●   Advertorial

Voor meer informatie en prijzen kunt u 

contact opnemen met de sponsorcommissie.



Heesch juicht
Als grootste vereniging van Heesch speelt HVCH een grote 

rol in het maatschappelijke leven van Heesch en wij hebben 

JOU daarvoor nodig om dat uit te dragen!!!!

 

Het bestuur kiest elk jaar 3 doelen/projecten, waarbij de 

leden van Heesch juicht hun keuze kunnen maken.Inkom-

sten van Heesch juicht gaan voor 50% naar HVCH en voor 

50% naar goede doelen/projecten binnen Heesch. Het geld 

wordt binnen HVCH verdeeld onder alle teams variërend 

van de f-pupillen tot aan de senioren.

 

Op het prachtige shirt van HVCH met uw bedrijfslogo komt 

op de mouwen het logo van Heesch juicht te staan. Zodat 

iedereen in Heesch en omgeving kan zien dat u met uw 

bedrijf het maatschappelijke leven in Heesch steunt.

Particulier en toch lid worden van Heesch juicht? Dat is geen 

probleem, want zowel bedrijven als particulieren zijn meer 

dan welkom om lid te worden. Leden zullen in publicaties in 

de media en op de website verschijnen. 

Als sponsor van een elftal van HVCH ben je onmisbaar voor 

de vereniging en door lid te worden van Heesch juicht draag 

je Heesch een warm hart toe en geef je een opkikkertje aan 

de Heeschenaar die het verdient!!

Dus wacht niet langer en wordt nu lid van Heesch juicht.
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