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   in Hoofdklasse

“Voor Hockey vereniging de Terriërs was zondag 20 mei 2012 een dag om nooit te vergeten. 
De vrouwen van Dames 1 promoveerden – voor het eerst in de historie van de vereniging – naar het hoogste 
niveau”.

Dames 1

2    3 

Hockeyvereniging de Terriërs is een echte familie vereniging waar 
ruim 850 leden uit Heiloo iedere week sportief en prestatiege-
richt bezig zijn met de hockeysport. De prestatieteams die op het 
hoogste niveau spelen zijn net zo belangrijk als de breedte hockey-
teams. Sportiviteit en respect staan centraal, ieder lid moet op zijn 
eigen niveau mee kunnen doen en uitgedaagd worden om zich te 
bekwamen in de hockeysport.
Maar een hockeyvereniging is meer dan alleen hockey, ook met 
elkaar ervoor zorgen dat de club kan functioneren maakt dat ieder 
lid ook vrijwilliger is. Fluiten, training geven, kantinediensten, 
commissie werk en vele anderen zaken worden door de leden 
uitgevoerd. 

H.V. de Terriërs streeft er naar de eigen jeugd op te leiden, niet 
alleen om zelf goed te kunnen hockeyen, maar deze vaardigheid 
ook te leren over te dragen aan de jongste jeugd. Dat dit beleid, 
investeren in eigen jeugd loont is dit jaar gebleken met de promotie 
van Dames 1 naar de Hoofdklasse, een unieke teamprestatie.
Om de hockeyvereniging ook financieel draaiende te houden wordt 
primair contributie betaald door de leden, maar voor een aantal 
zaken is sponsoring onmisbaar. H.V. de Terriërs wil graag relaties 
aan gaan met sponsoren en deze relatie moet óók voor de sponsor 
waarde toevoegen. U toont niet alleen een verbondenheid met H.V. 
de Terriërs maar u krijgt er ook veel voor terug. ’’Wat?’’, zult u zeg-
gen?  

Daarom nodig ik u uit deze sponsorbrochure te lezen, daarna gaan 
we graag het gesprek met u aan, u wilt toch ook een Terriër zijn?
Welkom!

Roemer Boogaard
Voorzitter H.V. de Terriërs

Welkom
bij de Terriers

   3 



44    Terriers Heiloo

Inhoud 
Welkom bij de Terriers 3

Sponsor en beleid 6 + 7

Doelgroepen en bereik  8 + 9

Sponsoropties 10 + 11

Tegenprestaties en tarieven  12 + 13

Businessclub 14

Algemene voorwaarden en 
contact 15

   5 



“Give to get”

Het sponsorbeleid beoogt dus een 
samenwerking waarbij zowel u als 
Hockeyvereniging de Terriërs voordeel 
behalen. Om dat te bereiken willen we 
een relatie met u opbouwen. Meer met 
u doen, dan alleen over geld praten. 
Zo horen we graag van u welke com-
municatiedoelen u wilt bereiken met 
sportsponsoring, zodat we gezamenlijk 
de best passende activatie optie kun-
nen kiezen of - indien nodig - ontwik-
kelen. Op basis van de gekozen optie 
krijgt u een bepaalde sponsorstatus. 
Hieraan koppelen wij een basispakket 
van tegenprestaties die u van ons mag 
verwachten.

Sportsponsoring:
sympathieke dynamiek

Sportsponsoring is nog altijd een zeer ‘sympathiek’ 
instrument waarmee u uw communicatiestrategie kunt 
ondersteunen. Het stelt u immers in staat om uw bedrijfs-
naam, product of dienst dynamisch te presenteren, 
terwijl u tevens een belangrijke rol speelt als supporter 
van uw favoriete sportclub, of team. Er is sprake van een 
wederzijds voordeel. 

Hockeyvereniging de Terriërs beseft dat maar al te goed. 
“Voor wat, hoort wat” zogezegd. Vandaar ook dat wij 
voor u een uitgebreid, structureel en flexibel sponsor-
beleid hebben ontwikkeld dat uitgaat van uw en onze 
belangen.
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Sponsorbeleid is integraal 
onderdeel verenigingsbeleid 

Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare 
bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling 
van de vereniging. Voor hockeyvereniging de Terriërs is dat 
niet anders. Wij zetten uw sponsorbijdragen daarom in voor 
het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze hele 
hockeyvereniging. 

Met andere woorden: de keuzes die zijn gemaakt binnen 
het verenigingsbeleid vormen het uitgangspunt voor de 
sponsormogelijkheden binnen de vereniging en vice versa. 
Zo streven we er bijvoorbeeld voortdurend naar om het 
‘verenigingskader’ (trainers, coaches, enz.) optimaal op te 
leiden en te begeleiden. Maar daarbij kunt u ook denken aan 
tastbare zaken zoals minidoelen, teamkleding of trainingsma-
teriaal.

Zichtbare resultaten

De sponsorresultaten zijn dus direct zichtbaar. 
Niet alleen in de ontwikkeling van de vereniging, 
maar vooral ook ‘fysiek’ in de vorm van communica-
tie-uitingen in en om het veld en het clubhuis. 
Wat dacht u van shirtsponsoring in combinatie met 
bordsponsoring op een van onze 3 kunstgrasvelden? 
Of prefereert u een mediapakket met opname in ons 
sponsorportaal, het programmaboekje van Dames 1 
of jeugdsponsoring inclusief het sponsoren van een 
compleet toernooi? Hockeyvereniging de Terriërs 
biedt u volop mogelijkheden!
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Sponsor 
             en beleid



Hockey algemeen
 
omvang Nederland : 225.000 hockeyers, ca. 310 verenigingen 
totaal bereikbare doelgroep : circa 750.000 
sociale klasse : A en B
gezinnen  : groot aandeel van gezinnen met
   jonge kinderen
  2 of meer auto’s
  eigen woningbezit
leeftijd : 49% ouder dan 20 jaar

Imago van hockey algemeen

International  : Goud, zilver, brons, 
  Atlanta, Sydney, Athene en Beijing  
  Wereldkampioen + Europees kampioen

Enkele steekwoorden   ● sterke betrokkenheid gezin
 ● jeugd, dames en heren
 ● hoog aanzien
 ● teamsport en familiesport
 ● kwaliteit uitstraling
 ● dynamische sport
 ●  eigen accommodatie
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H.V. de Terriërs

Omvang en samenstelling
één van de grootste hockeyclubs in 
de kop van Noord-Holland : 850 leden
volwassenen : 300 leden
jeugd : 550 leden

Teams:
Jeugd : 45 teams
Senioren en veteranen  : 13 teams

Dames 1  : hoofdklasse 
Heren 1  : 2e klasse 
1e team jeugd  : 1e / top-klasse

Bereik

Reclamedragers
Website, interactief sponsorportaal, 
nieuwsbrief, sponsorbord entree,  
reclameborden, vlaggen, videotoren, 
dug-outs, minidoelen jeugd, shirts, 
trainingspakken.

Gedrukt materiaal 
Programmaboekje Dames 1 
(hoofdklasse), 2 wekelijkse oplage 
300 stuks.

Media
RTV Noord-Holland, landelijke, 
regionale en lokale pers, KNHB.nl, 
Hockey.nl. (app)
Social media (Facebook, Twitter).

Accommodatie: 

kunstgrasvelden  : 3 zandvelden  
  (waterveld in voorbereiding)
clubhuis  : ca 40 weken per jaar bezet
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Doelgroepen
         en bereik



Met het sponsorplan wordt een uniek concept neergezet in sportend Nederland. 
Herkenbaar middels een duidelijk beleid en creatief in het uitdragen van uw wensen. 

U krijgt een instrument in handen waarmee wij uw communicatiestrategie extra kunt ondersteunen. 
Diverse middelen zullen intensief en op verschillende manieren worden ingezet om uw inbreng in 

Hockeyvereniging de Terriërs onder de aandacht te brengen van de diverse doelgroepen.

Wij onderscheiden 
de volgende sponsorcategorieën

● hoofdsponsor
● goudsponsor
● zilversponsor
● bronssponsor (official supplier)
● jeugdsponsor
● lidmaatschap businessclub H.V. de Terriërs (in oprichting)
● club van vrienden van H.V. de Terriërs

Voor hoofdsponsor, goudsponsor en zilversponsor wordt 
exclusiviteit gegarandeerd in de betreffende categorie. 
De overeenkomsten zijn voor minimaal drie jaar.

Sponsoropties
van H.V. de Terriërs
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Overige
sponsoropties

Bordsponsoring
 ● hoofdveld (alleen i.c.m. sponsorpakket)
 ● veld 3 overzijde, korte zijden
 ● veld 2 overzijde, korte zijden
 ● voorzijde balkon clubhuis
  
Advertenties
 ● sponsorportaal/website
 ● narrowcasting 
  (intern TV circuit op scherm clubhuis)
 ● wekelijkse nieuwsbrief 
 ● programmaboekje Dames 1 
 
Team(kleding)sponsoring
 ● spelerskleding, trainingspakken etc.,
 	 alle teams junioren en senioren

Veldsponsoring
 ● videotoren
 ● dug-outs 
 ● mast met bannier 
 ● elektronisch scorebord 
 ● minidoelen jeugd

Toernooisponsoring
Het is mogelijk om bij toernooien als toernooisponsor te fungeren 

(i.c.m. sponsorpakket)

Materiaalsponsoring
 ● hesjes / vlaggen / pionnen 
 ● bidons en kratten
 ● keepersuitrustingen en tassen 

Dienstensponsoring
 ● onderhoud / drukwerk / catering / presentatiemateriaal

Koffie- en limonadebekers 
 ● 50.000 bekers met uw naam

Sprekers voor businessclub en sponsor ontvangsten
 ● sponsoren van sprekers die optreden voor businessclub,
 	 sponsorontvangsten en presentaties selectieteams

Keepersschool, Funkey- mini hockeyschool, scheidsrechters 
en trainersclub, ballenjongens en -meisjes van Dames 1
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Zilversponsor ●	� 7.500,-

● Invulling optie, in goed overleg
● 1 x 9 meter reclamebord hoofdveld
● naam + logo op sponsorbord entree in kleur
● sponsorportaal met adverteren acties en link
● vermelding in e-nieuwsbrief
● narrowcasting op tv scherm in clubhuis
● advertentie halve pagina in programmaboekje D1
● uitnodiging (sponsor-) evenementen
● 1 lidmaatschap voor Business Club H.V. de Terriërs
● logovermelding op deel drukwerk

Tegenprestaties
en tarieven

Bronssponsor(official supplier) ●	� 5.000,-

● Invulling optie, in goed overleg
● 2x3 meter reclamebord hoofdveld
● naam + logo op bord entree in kleur
● sponsorportaal met adverteren acties en link
● vermelding in e-nieuwsbrief
● narrowcasting op tv scherm in clubhuis
● advertentie kwart pagina in programmaboekje D1
● uitnodiging (sponsor-) evenementen
● 1 lidmaatschap voor Business Club H.V. de Terriërs

Hoofdsponsor 

Maatpakket in samenspraak met u en tegen een nader 
vast te stellen tarief.

Goudsponsor ●	� 10.000,-

● invulling optie, in goed overleg
● 2 x 6 meter reclamebord hoofdveld
● plaats voor een vlag aan het hoofdveld
● gebruik Clubhuis 1 keer per seizoen
● naam + logo op sponsorbord entree in kleur
● sponsorportaal met adverteren acties en link
● vermelding in e-nieuwsbrief
● narrowcasting op tv scherm in clubhuis
● advertentie hele pagina in programmaboekje D1
● uitnodigingen (sponsor-) evenement en thuiswedstrijden hoofdklasse
● 2 lidmaatschappen voor Business Club H.V. de Terriërs
● logovermelding op alle drukwerk
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Interactief Terriërs mediapakket ●	� 650,-

● 3 meter reclamebord veld 2 of 3
● logo op sponsorbord entree
● sponsorportaal met adverteren acties en link
● narrowcasting op tv scherm in clubhuis
● vermelding logo in programmaboekje Dames 1

Jeugdsponsor ●	� 3.000,-

● 1 x per jaar naamgever jeugdtoernooi of clinic
● naam + logo op bord entree in kleur
● sponsorportaal met adverteren acties en link
● vermelding in e-nieuwsbrief
● narrowcasting op tv scherm in clubhuis
● naamgever minidoelen (4 x) jeugd
● uitnodiging voor (sponsor) evenementen
● 1 lidmaatschap voor Businessc lub H.V. de Terriërs

Adverteren
●  adverteren is alleen mogelijk i.c.m. de eerder genoemde 
 sponsorpakketten of bij afname interactief Terriërs   
 mediapakket: � 650,-

Bord reclame
● reclamebord langs het hoofdveld alleen icm sponsorpakket
● reclamebord langs het veld 3, per 3 meter: � 500,-
● reclamebord langs veld 2, per 6 meter: � 700,-
● voorzijde balkon clubhuis  op aanvraag

Opmaak en productie inbegrepen bij contract van 5 jaar.

Club van vrienden van de Terriërs ●	� 200,-
● vermelding in sponsorportaal/website
● uitnodiging voor evenementen en 
 thuiswedstrijden hoofdklasse
● fanpakket Terriers

Team(kleding)sponsor
●  shirtreclame per team, exclusief de 
 kosten van het textiel,   
 sponsorvergoeding voor H.V. de Terriërs  
 � 200,- (eenmalig)

●  trainingspak- of regenjackreclame 
 per team, exclusief de kosten 
 van het textiel sponsorvergoeding voor  
 H.V. de Terriërs � 150,- (eenmalig)

 
● combinatie: � 300,- (eenmalig)
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Businessclub H.V. de Terriërs (in oprichting)

Van oudsher is hockeyvereniging de Terriërs een vereniging waarin studenten, families en 
het bedrijfsleven sterk vertegenwoordigd zijn. Een interessant uitgangspunt om een perma-
nent platform te creëren om elkaar te ontmoeten en de hockeyvereniging te ondersteunen. 
Belangrijk argument om lid te worden van businessclub H.V. de Terriërs is het feit dat dit business 
netwerk ook een plezierig platform vormt om elkaar in een zakelijke en informele sfeer te ontmoeten.

Businessclub H.V. de Terriërs kent de volgende doelstellingen:
●  het bieden van een platform voor haar leden om onderling zakelijke en vriendschappelijke relaties 
 op te bouwen en te onderhouden.   
● het generen van financiële middelen ter ondersteuning van onze vereniging Hockeyclub de Terriërs.

Ontmoetingsplaats
Businessclub H.V. de Terriërs wil drie bijeenkomsten voor haar leden per jaar organiseren (soms ook voor partners). 
Deze bijeenkomsten zijn niet direct gerelateerd aan wedstrijden van de topteams. Hierdoor is het nog beter mogelijk 
zich met elkaar te onderhouden, inzicht te geven in de zakelijke activiteiten en daar waar mogelijk en gewenst, kennis 
en informatie uit te wisselen. Daarnaast zullen op jaarbasis enkele ‘bijzondere’ activiteiten georganiseerd worden.

Uitgangspunten
●  interactie bij kennisoverdracht en kennisuitwisseling mogelijk te maken door het organiseren van bijeenkom-

sten met inleiders en via het organiseren van bedrijfsbezoeken.
● bouwen en onderhouden van relatienetwerken door middel van het organiseren van events.
●  scheppen van een gezellige en onderhoudende sfeer voor de leden, waarbij onderlinge contacten worden 
 gestimuleerd, bijvoorbeeld door het bezoeken van bijzondere hockeywedstrijden en- toernooien.

Lidmaatschap Businessclub H.V. de Terriërs   ●	� 1.500,-

● interactief Terriers mediapakket twv.� 650,-
● uitnodiging (sponsor-) evenementen en thuiswedstrijden hoofdklasse
● lidmaatschap businessclub H.V. de Terriërs 
● 3 bijeenkomsten businessclub per jaar met bijzondere sprekers

Het lidmaatschap van businessclub H.V. de Terriërs staat open voor 
leden, sponsors en partners van H.V. de Terriërs, vertegenwoordi-
gers van bedrijven en andere organisaties. Het lidmaatschap is aan 
betrokken sponsoren c.q. bedrijven gebonden, persoonlijk, dus niet 
overdraagbaar en wordt standaard aangegaan voor een periode van 
minimaal 3 jaar. Een tweede lidmaatschap voor businessclub H.V. de 
Terriërs binnen hetzelfde bedrijf/organisatie bedraagt � 250,-.14

Algemene voorwaarden

Alle genoemde bedragen zijn voor een contract van 3 jaar minimaal 

en per 12 maanden, exclusief te leveren materialen en BTW.

Bij een 5 jarig sponsorcontract neemt H.V. de Terriërs de 

aanmaakkosten voor reclameborden voor haar rekening.

Alle sponsormogelijkheden kunnen wijzigen i.v.m. mogelijke 

afspraken met een hoofdsponsor.

Individuele sponsoring afspraken die mogelijk conflicterend zijn met 

een mogelijke hoofdsponsor of goudsponsor zal dan als nodig blijkt 

met zorg en aandacht worden afgewikkeld.

Contact

Voor aanvullende informatie, het maken van een afspraak of 
vragen kunt u terecht bij de Sponsorcommissie H.V. de Terriërs.

Correspondentie adres sponsorcommissie:
Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
sponsorcommissie@hvdeterriers.nl

Voor een overzicht van de huidige sponsoren zie 
www.hvdeterriers.nl

Colofon
 
Fotografie 
Hockeyfotografie.nl - Ben Haeck
Hockeyfotos.nl 
Ricardo Marcker

Creatie en productie
Uitgeverij Uitkijkpost 

Uitgave
juni 2012 (wijzigingen voorbehouden)
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