Inleiding:
HSC is ontstaan uit een combinatie van Hermes en SVV. De voorloper van Hermes was
'Trap Raak' dat al in 1889 is opgericht. SVV is ontstaan uit de Sappemeerster
voetbalverenigingen 'Eendracht' en 'Concordia'.
De v.v. HSC, met de bijnaam “de kraaien”, is opgericht op 4 april 1899.
HSC heeft meer dan 400 leden. Het grote deel daarvan voetbalt in de groeiende
jeugdafdeling van HSC en speelt zijn wedstrijden op de zaterdag. De senioren van HSC
voetballen hun wedstrijden op de zondag. Tevens beschikt HSC over een 35+ team en
een damesteam die in het voor- en najaar op de vrijdagavond hun wedstrijden
voetballen. De vereniging speelt op sportpark 'Henk Bruins' Sappemeer.
Wij zijn een gezonde vereniging uit Sappemeer die veel enthousiaste leden en
vrijwilligers kent, en die op wat voor niveau dan ook de voetbalsport een warm hart toe
dragen. De werkzaamheden om de vereniging draaiende te houden worden hoofdzakelijk
door onze leden op basis van vrijwilligheid uitgevoerd.
Wij richten ons op:
-

Onderhouden en verbeteren van de infrastructuur in en rondom ons sportpark.

-

Een deskundig jeugdbeleid gericht op onderbouwing voor de toekomst.

-

Onderhouden en verbeteren van ons clubgebouw en onze tribune- en
kleedkameraccommodatie.

-

Financiële opvang door terugtreden van de overheid.

-

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord verenigen.

-

Sociale opvoeding van de jeugd vanuit het verenigingsleven.

-

Sfeer en identiteit.

In deze informatieflyer willen wij u laten zien welke mogelijkheden de v.v. HSC biedt, om
de naam van uw bedrijf uit te dragen en ons hier mede te steunen.

Binnen onze vereniging bieden wij u de volgende mogelijkheden tot sponsoring:
Pakket Co-Sponsoring:
- Naamvermelding op een reclamebord op het sportpark Henk Bruins.
- Naamsvermelding groot bord ingang sportpark Henk Bruins.
- Narrowcasting in het clubhuis.
- Vermelding op de v.v. HSC-app.
- Vermelding website op de sponsorpagina.
- Logo in de advertentie van de wedstrijdaankondiging 1e elftal in de Regiokrant.
- Advertentie in het programmaboekje 1e elftal.
- 1x per seizoen balsponsor bij het 1e elftal.
Contract voor drie jaar, prijs € 550,00 per jaar.
Combinatie Co-Sponsoring en Bosma & Schuur Jeugdtoernooi:
- Naamvermelding op een reclamebord op het sportpark Henk Bruins.
- Naamsvermelding groot bord ingang sportpark Henk Bruins.
- Narrowcasting in het clubhuis.
- Vermelding op de v.v. HSC-app.
- Vermelding website op de sponsorpagina.
- Logo in de advertentie van de wedstrijdaankondiging 1e elftal in de Regiokrant.
- Advertentie in het programmaboekje.
- 1x per seizoen balsponsor bij het 1e elftal.
-

Vier toegangsbewijzen voor het Bosma & Schuur Jeugdtoernooi.
Advertentie in het programmaboekje Bosma & Schuur Jeugdtoernooi.
Grote advertentie in de Regiokrant.
Vermelding website.
Narrowcasting tijdens beide toernooidagen.

Contract voor drie jaar, prijs € 800,00 per jaar.
Bordsponsoring:
€ 130,00 per jaar met contractduur van 5 jaar, waarna deze stilzwijgend wordt
verlengd.
Tribunebordsponsoring:
€250,00 per jaar met contractduur van 5 jaar, waarna deze stilzwijgend wordt verlengd.
Er zal een bord worden geplaatst aan de voor of achterzijde van de Broer Schuur-tribune.
Kledingfondssponsoring:
Als bedrijf kunt u, vanaf minimaal €100,00, doneren in het kledingfonds. Hiervoor krijgt
u een naamsvermelding op het kledingfondsbord bij de ingang van ons clubhuis.
Alle borden worden gemaakt door M4FOUR uit Hoogezand, het bord blijft eigendom van
de sponsor.
Inpasbaarheid van uw wensen kunnen uiteraard worden besproken. Wij zullen de
definitieve invulling van wensen in een individuele overeenkomst vastleggen.

Met een vriendelijke en sportieve groet,
Sponsorcommissie v.v. HSC sponsorcommissie@vv-hsc.nl

