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VOORWOORD

Voor u ligt de vernieuwde sponsorbrochure van 
HSC’21, waarin een viertal ondernemers vertellen 
over voetbal en sponsor zijn van onze vereniging. 
Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking 
met CLUBMERK.
 
HSC’21 is sinds de oprichting in 1921 beeldbepalend 
in Haaksbergen en met ruim 800 leden diep verankerd 
in de lokale samenleving. HSC’21 is een club waar 
plezier, prestatie en professionaliteit hand in hand 
gaan. Het eerste elftal, dat al ruim dertig jaar een 
stabiele factor is in de top van het amateurvoetbal, 
wil attractief voetbal spelen met een herkenbaar 
team. Daarmee heeft HSC’21 voor zowel spelers, 
vrijwilligers, publiek en sponsoren in Haaksbergen 
en omstreken een grote aantrekkingskracht.
 
Ambitie en zo goed mogelijk willen presteren door 
te ontwikkelen zijn kenmerken die bepalend zijn 
voor het DNA van HSC’21. Dat is zichtbaar door 
de hele vereniging. Het eerste elftal is daarvan 
natuurlijk de meest zichtbare uiting. HSC’21 gaat 
altijd voor het hoogst haalbare, zonder daarbij de 
realiteit uit het oog te verliezen. Om dat te kunnen 
realiseren is een prestatiegerichte mentaliteit door 
de hele vereniging vervlochten. Met gediplomeerde 
en ambitieuze trainers, uitstekende begeleiding en 
goede voorzieningen geeft HSC’21 vanaf de jongste 
jeugd spelers een goede opleiding. HSC’21 heeft van 
de onafhankelijke certificeringsinstantie NMC Bright 
in samenwerking met de KNVB de status Lokale 
Jeugdopleiding toegekend gekregen. Een mooi 
succes en de bevestiging dat wij op de goede weg 
zijn met de jeugdopleiding!
 
Recreatief voetbal is binnen de vereniging net zo 
belangrijk. Ook voor de minder getalenteerde en 

gedreven voetballer wil HSC’21 de best denkbare 
club zijn. Het streven is daarbij dat ieder lid op zijn 
eigen niveau zich kan ontwikkelen in de sport. HSC’21 
wil een vereniging zijn waar iedereen graag komt en 
zich thuis voelt. Een club met een hechte familiaire 
band, waar iedereen welkom is en waar presteren 
en gezelligheid hand in hand gaan. HSC’21 is een 
belangrijk onderdeel van de lokale gemeenschap: als 
voetbalvereniging, maar ook met randactiviteiten, 
het gehele jaar door. In de loop der jaren heeft HSC’21 
op veel vlakken een uitstekende naam opgebouwd 
in de verre regio. Als sportief goed presterende club 
met de algehele amateurtitel van 1999 als grootste 
wapenfeit, maar ook door de stabiele organisatie en 
de diepgewortelde maatschappelijke betrokkenheid. 
Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten die ons zesde 
elftal al jaren organiseert voor goede doelen, de 
jaarlijkse clinic voor leden van de VASH (Vereniging 
Aangepast Sporten Haaksbergen), de oprichting van 
een jeugdteam voor kinderen ‘met een rugzakje’ en 
de langlopende samenwerking met zorginstelling 
Aveleijn. Een club, kortom, die de beste wil zijn 
zonder gekke dingen te doen en die waarde hecht 
aan die zorgvuldig opgebouwde goede naam. Daar 
wilt u als sponsor toch ook graag bij horen?

HET BEREIK VAN HSC’21 IN CIJFERS  
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Henri Oosting 
Voorzitter sponsorcommisie

GEMIDDELD MAANDELIJKS RUIM 6.000 BEZOEKERS OP  
ONZE WEBSITE DIE MEER DAN 60.000 PAGINA’S BEKIJKEN

 GEMIDDELD TUSSEN DE 400 EN 500  
BEZOEKERS BIJ ONZE THUISWEDSTRIJDEN

 RUIM 3.000 VOLGERS OP TWITTER  
EN ONGEVEER 1.000 OP FACEBOOK 

  VOOR ELKE THUISWEDSTRIJD VAN HET EERSTE ELFTAL  
HEBBEN WE EEN ‘SPREAD’-PAGINA IN HET WEEKBLAD  
ROND HAAKSBERGEN MET EEN OPLAGE VAN 14.600

BIJ SAMENVATTINGEN OP RTV OOST EN RTV 
STERNET KIJKEN VELE MENSEN UIT DE REGIO 

ONZE SAMENVATTINGEN OP YOUTUBE WORDEN 
TUSSEN DE 500 EN 1.000 KEER BEKEKEN

VERGROTEN NETWERK  
(Haaksbergen en omstreken)

ONDERHOUD VAN  
LOKALE RELATIES

VERGROTEN EN/OF ONDERHOUDEN 
VAN NAAMSBEKENDHEID  
LOKAAL EN REGIONAAL

MAATSCHAPPELIJKE  
BETROKKENHEID  

 LID VAN HET MEEST ACTIEVE  
BUSINESSPLATFORM  
VAN HAAKSBERGEN

NETWERKEN OP  
DIVISIE NIVEAU

HSC’21 is een ondernemende club die presteert door ontwikkeling,  

dit in een gezellige verenigingsomgeving waar iedereen welkom is  

en zicht thuis voelt. Presteren en gezelligheid gaan hand in hand. 

 

 

 

 

WAAROM SPONSOR BIJ HSC’21

MISSION STATEMENT
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EEN BEDRIJF MET 
EEN ZWAK VOOR 
GROEN EN WIT
Wanneer je binnenkomt in het kantoorpand van 

Noordendorp Transport aan de Industriestraat 

18 te Haaksbergen valt meteen op dat we te 

maken hebben met een bedrijf met een regionaal 

voetbalhart. Aan de muur prijkt een shirt en andere 

uitingen van FC Twente en HSC’21. Het is niet te 

missen dat het transportbedrijf een zwak heeft voor 

groen en wit. We spreken directeur Michel Wentink 

over het bedrijf en het partnership met de voetbal 

club uit Haaksbergen.

DE GROEI VAN TRANSPORT TOT 
LOGISTIEK SPECIALIST
“Noordendorp Transport dat in 1914 opgericht is 

door Carel Noordendorp sr. is bij veel mensen 

bekend als transporteur van levensmiddelen”, vertelt 

Michel Wentink. In 2000 is het bedrijf van Wentink 

zich echter meer gaan richten op het transport voor 

bouw- en productiebedrijven. Het bedrijf groeide 

en het woord ‘transport’ dekt op dit moment niet 

meer de hele lading. Noordendorp bezit niet alleen 

35 vrachtwagens, maar heeft ook een eigen opslag 

van ruim 15.000 m2. Met ruim 100 professionele 

medewerkers is het bedrijf een vakkundige en 

betrouwbare specialist in de ‘totale’ aanpak binnen 

de logistiek.   

HET BEGON ALLEMAAL ALS 
SHIRTSPONSOR VAN HET 16E. 
“Zo’n 28 jaar geleden is Noordendorp ingestapt als 

sponsor van HSC’21. We begonnen als shirtsponsor 

van het 16e elftal waar ik zelf speelde. Op dat 

moment het hoogste elftal van de club,” grapt 

Wentink. Hij is niet alleen als sponsor betrokken bij 

HSC’21. Hij en zijn vrouw Karin zijn op vele posities 

actief (geweest) binnen de club. Voor hun inzet is het 

stel in 2018 uitgeroepen tot clubman en -vrouw van 

het jaar. Op dit moment is Wentink voorzitter van de 

derde divisionist.

DE KEUZE OM HOOFDSPONSOR 
TE WORDEN
De historie tussen HSC’21 en Noordendorp 

Transport gaat dus al een hele tijd terug. Door de 

jaren heen is echter wel veel veranderd. Op dit 

moment is Noordendorp één van de sponsoren 

binnen de hoofdsponsorgroep en prijkt haar 

naam op het shirt van het eerste elftal. De keuze 

voor het hoofdsponsorschap bij HSC’21  was 

een hele bewuste: “Wij wilden werken aan 

onze naamsbekendheid en onze vernieuwde 

dienstverlening onder de aandacht brengen. HSC’21 

is een club die iedereen die iets met voetbal heeft 

kent. De club is veel in de media en het geeft ons 

een bepaalde uitstraling als bedrijf. Een logische 

combinatie die ons veel heeft opgeleverd door de 

uitstraling, de maatschappelijke lokale betrokkenheid 

en de mogelijkheid om via 0’21 (de Businessclub van 

HSC’21) in goed contact te blijven met relaties en 

collega ondernemers uit Haaksbergen en de nabije 

regio”, besluit Wentink.

BEDRIJFSNAAM:   NOORDENDORP TRANSPORT

ADRES:   INDUSTRIESTRAAT 18 HAAKSBERGEN

JAREN SPONSOR: 28 JAAR 

WEBSITE:  NOORDENDORP.NL

Familie Beumer, Herman Bossewinkel, Bram, Luuk, Sem, Thijn en Alphons Jansen, A. Busschers, Wim Busschers, Fam. B. Weegerink, Fam. Jan Scharenborg, Fam. Kortier, Familie Boerhof, Familie D. Weegerink,
Familie Doets, Familie ter Braak - Bomers, Familie Wentink, Frank te Lintelo, Gerrit & Ria Wolferink, H. Hagmole of ten Have, Paul Henkel, Henri en Carin Oosting, A.G.J. Heuzels, H.J.G. Ho�mann,
HSC’21 Zaadterdagteam, HSC'21 1e selectie, HSC'21 Zaterdag 5, Jan en Mirjan ter Braak, J.W.M. Klein Tank, J. Kootstra, E. Koppelman, Mart Koppelman, L vd P, H.A.F.J. Lansink, D.A. Michorius,
Rinus Middelhuis, Arjan Molenveld, Famile Molenveld-Leusink, Jordy & Gerard Morsinkhof, Niels & Bart Busschers, Hans put, Radio Hazee 6, René Aellerinck, Rinus en Joost van de Nolle,
Ronnie & Ivonne te Lintelo, Rudi Lansink, Raymond Rupert, Theo Slotman, Andre te Lintelo, J.W.M.te Lintelo, Team HSC'21 35+ (1e elftal), Team HSC'21 35+ (2e elftal), G.H.S. ten Hagen, W.G. ten Voorde,
W.A. ter Braak, Familie ter Braak - Krommendam, Gerard Ubbink, B. van Doorn United, Jan van Mil, Johan Veldhuis, Laurens Waning, Willy en Ria te Lintelo, Familie Wolferink - Ter Braak, 

JUBILEUM SPONSOROFFICIEEL

ZILVER

GOUD

FAMILIE

H A A K S B E R G E N

voor eeuwig

R
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PRIJS PER JAAR BIJ 4-JARIG CONTRACT 

HOOFDSPONSOR
OFFICIEEL HOOFDSPONSOR  

VAN HSC’21

Hoofdsponsorschap bij HSC’21 is een 

unieke en dé ultieme samenwerking tussen 

club en onderneming. Deze samenwerking 

is niet samen te vatten in een pakket en 

prijs, de mogelijkheden met betrekking tot 

exposure en relatiemarketing zijn nagenoeg 

grenzeloos. Het hoofdsponsorschap 

kan dan ook volledig naar wens van de 

onderneming worden ingevuld.   

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 
en inclusief aanmaakkosten voor boarding.

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN

•  Talrijke exposure mogelijkheden

•  Complete relatiemarketing opties

•  Vele activatiemogelijkheden

MEER INFORMATIE:

PLAN EEN AFSPRAAK MET  
DE SPONSORCOMMISSIE



 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 
en inclusief aanmaakkosten voor boarding.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 
en inclusief aanmaakkosten voor boarding.PRESTEREN DOOR ONTWIKKELING6 7SPONSORBROCHURE HSC’21

STERSPONSOR
OFFICIEEL STERSPONSOR  

VAN HSC’21

€ 6.000,-
PRIJS PER JAAR BIJ 4-JARIG CONTRACT 

 4 sponsorpassen met toegang tot 
de bestuurskamer/sponsorruimte en 
hoofdtribune

Lidmaatschap  
Businessclub HSC’21

LED-scorebord minimaal 5 minuten voor 
en tijdens de wedstrijd meerdere keren 
maximaal 1 minuut per keer in beeld.  

 Logo vermelding op de backdrop 
interview borden (10x) en het 
opstellingsblad.

Advertorial/advertentie in ons infoblad 
bij alle thuiswedstrijden in de competi-
tie 1/2 pagina.

Wedstrijdbalsponsor bij een van de 
thuiswedstrijden

EXPOSURE

•  Reclame omroep tijdens onze thuiswedstrijden  

van ons 1ste elftal

• Bedrijfslogo bij de hoofdingang clubgebouw

•  Bedrijfslogo op onze HSC’21 pagina in  

Rond Haaksbergen

•  Bedrijfslogo op intern televisiecircuit actief bij 

thuiswedstrijden van het eerste elftal

• Bedrijfslogo op de website van onze vereniging 

•  Vermelding van bedrijfsnaam op het bord  

met stersponsoren (bij hoofdingang) 

•  Bedrijfslogo op de voorzijde van het briefpapier  

en op de elftalposter van HSC’21

•  Advertorial/advertentie in onze  

presentatiegids 1/2 pagina

•  Wedstrijdbalsponsor bij een van de  

thuiswedstrijden van de selectie

• Sponsoring van een jeugdselectie-elftal

EXPOSURE

•  Reclame omroep tijdens onze  

thuiswedstrijden van ons 1ste elftal

•  Bedrijfslogo bij de hoofdingang clubgebouw

•  Bedrijfslogo op onze HSC’21 pagina  

in Rond Haaksbergen

•    Bedrijfslogo op intern televisiecircuit actief  

bij thuiswedstrijden van het eerste elftal

•  Bedrijfslogo op de website van onze vereniging

•  Eénmalige advertorial in onze  

presentatiegids 1/2 pagina

•  Eenmalig ingelijst gesigneerd shirt  

van de selectie.

•  Op de foto met de selectie op een door  

HSC’21 te plannen moment op de persdag.

•  In overleg het gebruik van  

het logo van HSC’21.

OVERIG

•   Eenmalig ingelijst gesigneerd  

shirt van de selectie.

•  Op de foto met de selectie op een door 

HSC’21 te plannen moment op de persdag.

•   In overleg het gebruik van  

het logo van HSC’21.

OVERIG

DIAMANTSPONSOR
OFFICIEEL DIAMANTSPONSOR  

VAN HSC’21

PRIJS PER JAAR BIJ 3-JARIG CONTRACT 

Een reclamebord  
van 10 meter

2 sponsorpassen met toegang tot 
de bestuurskamer/sponsorruimte en 
hoofdtribune

Lidmaatschap  
Businessclub HSC’21

 Logo vermelding op de backdrop 
interview borden  
(5x) en het opstellingsblad

Advertorial/advertentie in ons 
infoblad bij alle thuiswedstrijden in de 
competitie 1/2 pagina

LED-scorebord minimaal 5 minuten voor 
en tijdens de wedstrijd meerdere keren 
maximaal 1 minuut per keer in beeld 

RELATIEMARKETING

• Deelname mogelijkheid alle Businessclub activiteiten 

•  Mogelijkheid tot gratis toegang bij  

thuiswedstrijden van het eerste elftal in overleg 

(maximaal 2 x 10 personen) incl. toegang  

bestuurskamer/sponsorruimte

•	 	Gratis	koffie,	thee	en	andere	drank	voor	en	na	afloop	 

van de wedstrijd in de bestuurskamer/sponsorruimte

•  Gratis programmaboekje en opstellingenformulier  

in bestuurskamer/sponsorruimte

• In overleg gebruik maken van de accommodatie 

• 10x presentatiegids Kick-Off HSC’21

RELATIEMARKETING 

•  2 sponsorpassen met toegang tot de 

bestuurskamer/sponsorruimte en hoofdtribune  

bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal  

•  Mogelijkheid tot gratis toegang bij 

thuiswedstrijden van het eerste elftal in overleg 

(maximaal 2 x 5 personen) incl. toegang 

bestuurskamer/sponsorruimte

•	 	Gratis	koffie,	thee	en	andere	drank	voor	en	na	

afloop	van	de	wedstrijd	in	de	bestuurskamer/

sponsorruimte

•  Gratis programmaboekje en opstellingenformulier 

in bestuurskamer/sponsorruimte

• 10x presentatiegids Kick-Off HSC’21

Een reclamebord  
van 10 meter
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MAAK KENNIS 
MET SPONSOR 
VELDSINK-VELTEN 
ADVIESGROEP B.V. 
Bij de oplettende HSC’er is Veldsink-Velten beter 

bekend	als	VeltenGroep	waarmee	het	financieel	

adviesbureau op de boarding bij HSC’21 staat. Het 

bedrijf uit Rijssen is vier jaar geleden als sponsor 

binnengekomen bij HSC’21. Vanaf het seizoen 2021-

2022 zal op de reclameborden langs het hoofdveld 

het	logo	van	Veldsink-Velten	financieel	adviseurs	

prijken. Een goed moment om eens nader kennis 

te maken met het bedrijf dat in Twente een begrip 

is op het gebied van verzekeringen, hypotheken, 

pensioenen en verzuimmanagement.  

VELDSINK-VELTEN PAKT HET 
PROBLEEM BIJ DE WORTEL AAN
Veldsink-Velten	is	een	financieel	dienstverlener	die	

op	doeltreffende,	doelmatige	en	kostenefficiënte	

manier de risico’s van bedrijven en particulieren 

beheert. Het bedrijf is gespecialiseerd in meer 

gecompliceerde verzekeringen voor MKB bedrijven 

met 25+ medewerkers. Dit impliceert misschien dat 

het alleen gaat om verzekeringsproducten, maar dat 

is zeker niet het geval. Een verzekering is niet altijd 

de oplossing als het mis gaat. Veldsink-Velten pakt 

het probleem juist graag al bij de wortel aan. Een 

mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met 

zusterbedrijf Assist Verzuim. Via deze arbodienst 

proberen zij grip te krijgen op verzuim waardoor 

de verzekeringspremie omlaag gebracht wordt. Het 

gaat dus veel meer om de situatie centraal stellen 

waarbij de doelstellingen en belangen van de klant 

het uitgangspunt zijn.

REGIONALE PROFILERING  
DOOR SPECIFIEKE EXPERTISE
Het contact met de derde divisionist uit 

Haaksbergen was snel gelegd aangezien 

hoofdtrainer Daniel Nijhof als Senior Risk 

Consultant werkzaam is bij het bedrijf uit Rijssen. 

Veldsink-Velten is niet alleen als sponsor bij HSC’21 

actief. Veldsink-Velten is in Twente als sponsor 

bij verschillende verenigingen en organisaties 

betrokken. Dit heeft te maken met dat het bedrijf met 

haar	expertise	een	specifieke	doelgroep	bedient.	 

Het marktgebied lokaal is niet groot genoeg 

waardoor	de	dienstverlener	zich	regionaal	profileert.	

Ook	in	Haaksbergen	bedient	Daniël	met	zijn	collega’s	

verschillende klanten en is er nog veel ruimte 

om de expertise van Veldsink-Velten in te zetten. 

Voor het bedrijf een reden om in Haaksbergen de 

maatschappelijke betrokkenheid  en de exposure  

te vergroten via HSC’21, dat een prima uithangbord 

is voor het bedrijf. Een mooi voorbeeld van een 

partnership waarbij de toegevoegde waarde voor 

twee partijen zichtbaar is.

BEDRIJFSNAAM:    VELDSINK-VELTEN ADVIESGROEP B.V. 

ADRES:   DE STROEKELD 1 RIJSSEN

JAREN SPONSOR: 5 SEIZOENEN

WEBSITE:  VELDSINK.NL

GOUDSPONSOR
OFFICIEEL GOUDSPONSOR  

VAN HSC’21

PRIJS PER JAAR BIJ 3-JARIG CONTRACT 

RELATIEMARKETING

•  Deelname mogelijkheid alle  

Businessclub activiteiten

•  Mogelijkheid tot gratis toegang van medewerkers 

bij thuiswedstrijden van het eerste elftal in 

overleg (maximaal 2 x 5 personen) incl. toegang 

bestuurskamer/sponsorruimte

•	 	Gratis	koffie,	thee	en	andere	drank	voor	en	na	

afloop	van	de	wedstrijd	in	de	bestuurskamer/

sponsorruimte

•  Gratis programmaboekje en opstellingenformulier 

in bestuurskamer/sponsorruimte

• 5x presentatiegids Kick-Off HSC’21

•  Eenmalig ingelijst gesigneerd shirt  

van de selectie.

OVERIG

Een reclamebord van 10 meter

2 sponsorpassen met toegang tot 
de bestuurskamer/sponsorruimte en 
hoofdtribune

Lidmaatschap  
Businessclub HSC’21

 Bedrijfslogo bij de hoofdingang 
clubgebouw

Bedrijfslogo op intern televisiecircuit 
actief bij thuiswedstrijden van het 
eerste elftal

Bedrijfslogo op de website van 
onze vereniging

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 
en inclusief aanmaakkosten voor boarding.
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ZILVERSPONSOR
OFFICIEEL ZILVERSPONSOR  

VAN HSC’21

PRIJS PER JAAR BIJ 3-JARIG CONTRACT 

Een reclamebord van 5 meter

2 sponsorpassen met toegang tot 
de bestuurskamer/sponsorruimte en 
hoofdtribune

Lidmaatschap  
Businessclub HSC’21

Logo vermelding bij de hoofdingang 

RELATIEMARKETING

•  Deelname mogelijkheid alle Businessclub 

activiteiten

•  Mogelijkheid tot gratis toegang van medewerkers 

bij thuiswedstrijden van het eerste elftal in 

overleg (maximaal 1 x 5 personen) incl. toegang 

bestuurskamer/sponsorruimte

•	 	Gratis	koffie,	thee	en	andere	drank	voor	en	na	

afloop	van	de	wedstrijd	in	de	bestuurskamer/

sponsorruimte

•  Gratis programmaboekje en 

opstellingenformulier in bestuurskamer/

sponsorruimte

• 5x presentatiegids Kick-Off HSC’21

•  Eenmalig ingelijst gesigneerd shirt  

van de selectie.

OVERIG

 Bedrijfslogo op de website van 
onze vereniging

Bas ter Hogt ontvangt ons bij het kantoor van Euverman 
en Nuyts Makelaardij aan de rand van het dorp.  
De oud-speler van HSC’21 is sinds kort mede-eigenaar 
van het kantoor in Haaksbergen. Euverman en Nuyts is 
voor vele Haaksbergenaren die al eens een huis aan- of 
verkochten een begrip en een gevestigde naam. “Een 
huis verkopen of aankopen is niet iets wat je dagelijks 
doet en vaak een hele belangrijke stap of mijlpaal in het 
leven van onze klanten. Het is mooi om dit proces in 
goede banen te mogen leiden en te helpen bij alle zaken 
die hierbij komen kijken”, aldus Ter Hogt. 

BETROKKENHEID EN PERSOONLIJK 
CONTACT ALS KRACHT
De huidige voetballer van SVZW stapte 5,5 jaar 
geleden als afstudeerder binnen bij het Twentse 
makelaarskantoor. Met zijn netwerk als voetballer bij  
de groenwitten en ‘roots’ in Haaksbergen werd zijn extra 
toegevoegde waarde voor het kantoor in Haaksbergen 
al snel duidelijk. “In deze branche is betrokkenheid en 
persoonlijk contact erg belangrijk omdat het kopen of 
verkopen van een huis vaak een grote stap is in iemands 
leven. Het is belangrijk dat mensen je toevertrouwen 
om het proces van aan- of verkoop te begeleiden. In 
Haaksbergen had ik mede door dat ik voetbalde in het 

eerste van HSC’21 al een aardig netwerk opgebouwd.” 

VERENIGINGSLEVEN IS DE PLEK 
VOOR ONS OM AANWEZIG TE ZIJN
Met vestigingen in Borne, Enschede, Goor, Hengelo en 

Haaksbergen heeft het makelaarskantoor een mooie 

spreiding over het werkgebied Twente. 

De volledige naam is dan ook 

Euverman & Nuyts makelaars in Twente! 

“Het verenigingsleven en de sport geeft ons een 

mooie manier om de verbinding te zoeken en onze 

zichtbaarheid in de regio te vergroten. Binnen de 

vereniging	is	iedereen	voor	ons	een	potentiële	klant.	

De bedrijven maar ook de spelers, vrijwilligers, ouders 

en bezoekers van de wedstrijd zijn voor ons even 

belangrijk. De verschillende kantoren zijn dan ook 

binnen verschillende sportverenigingen als sponsor 

actief. De sponsorrelatie tussen de vestiging in 

Haaksbergen en HSC’21 bestond al voor mijn komst, 

maar deze is wel geïntensiveerd. Nu dat ik als speler 

niet meer actief ben voor HSC’21 is sponsoring voor  

mij een mooie manier om mijn opgebouwde netwerk  

te onderhouden en ook nog te genieten van  

de gezelligheid bij ‘mijn’ club.” 

ACTIEF IN ANDERE TAKKEN VAN  
DE ONROEREND GOED MARKT
“Door onze unieke bedrijfssamenstelling staan 

wij mensen ook bij in andere takken van de 

onroerend goed markt. Zoals bij de bemiddeling 

van bedrijfsmatig onroerend goed, vastgoedbeheer, 

agrarische makelaardij en planontwikkeling: overal in 

combinatie met een persoonlijke klantbenadering en 

een gedetailleerde vak- en marktkennis. Uiteindelijk 

leidt het tot succes voor opdrachtgevers en succes 

voor de eigen organisatie.”

BEDRIJFSNAAM:   EUVERMAN & NUYTS

ADRES:   SPOORSTRAAT 77 HAAKSBERGEN

JAREN SPONSOR: 12 JAAR 

WEBSITE:  EUVERMANNUYTS.NL

EUVERMAN EN 
NUYTS AANWEZIG 
BIJ BELANGRIJKE 
MIJLPAAL VAN HUN 
KLANTEN

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 
en inclusief aanmaakkosten voor boarding.
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BRONSSPONSOR
OFFICIEEL BRONSSPONSOR  

VAN HSC’21

PRIJS PER JAAR BIJ 3-JARIG CONTRACT 

•  Eenmalig ingelijst gesigneerd 

shirt van de selectie.

OVERIG

 2 sponsorpassen met toegang tot 
de bestuurskamer/sponsorruimte en 
hoofdtribune

Lidmaatschap  
Businessclub HSC’21

RELATIEMARKETING

•  Deelname mogelijkheid alle 

Businessclub activiteiten

•  Mogelijkheid tot gratis toegang van 

medewerkers bij thuiswedstrijden 

van het eerste elftal in overleg 

(maximaal 1 x 5 personen) incl. toegang 

bestuurskamer/sponsorruimte

• 	Gratis	koffie,	thee	en	andere	drank	voor	

en	na	afloop	van	de	wedstrijd	in	de	

bestuurskamer/sponsorruimte

•  Gratis programmaboekje en 

opstellingenformulier in bestuurskamer/

sponsorruimte

• 5x presentatiegids Kick-Off HSC’21 

Logo vermelding bij de hoofdingang 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 
en inclusief aanmaakkosten voor boarding.

 

Is het platte dak van uw bedrijfshal of woning aan 

renovatie toe of heeft het dringend onderhoud nodig? 

Bedrijven en particulieren kunnen, zoals de naam al doet 

vermoeden, in dat geval bij De Groot Dakbedekkingen 

terecht. We spreken met Jolinde de Groot die samen 

met haar man Louis eigenaar is. Het Haaksbergse 

Dakdekkersbedrijf is in 1980 opgericht en inmiddels actief 

in heel Midden-, Noord- en Oost-Nederland. 

Vanwege de vele werkzaamheden zijn ze dan ook continu 

op zoek naar extra vakpersoneel en/of mensen die voor 

het beroep van dakdekker opgeleid willen worden.  

Het bedrijf is dan ook een erkend leerbedrijf.

 “Wij richten ons op zowel nieuwbouw, renovatie als 

het onderhoud van bestaande platte daken.” De Groot 

Dakbedekkingen is een expert die verder gaat dan alleen 

het aanbrengen en renoveren van de waterdichte laag. 

“Ook sloop-, timmer- en isolatiewerken worden vanuit 

eigen beheer gerealiseerd.”  

Sport speelt een belangrijke rol in de ondernemende 

familie De Groot. Dochter Sharon werd in 2013 en 2014 

Nederlands Kampioen Reining en ook sportvrouw van 

het Jaar 2013 in Haaksbergen. Een dressuurcompetitie 

waarbij de ruiters hun paarden door een precies patroon 

van cirkels, spins en stops moeten leiden. Naast de 

internationale wedstrijden zijn ze ook vaak te vinden op 

het voetbalveld. “Wij kwamen, voor corona, regelmatig 

kijken op ’t Scholtenhagen bij zoon Tim die de afgelopen 

jaren in zondag drie speelde (nu zondag twee).”

DE ONTMOETING MET HSC’21 
De relatie als sponsor bij HSC’21 is ontstaan in 2004 

toen HSC’21 de accommodatie uitbreidde met de ruimte 

waar	nu	Carefit4all	is	

gevestigd. “Wij hebben de 

dakbedekking mogen verzorgen. 

Dit was het moment dat wij ons als 

sponsor aan de club hebben verbonden.  

Wij hebben een reclamebord langs het 

hoofdveld. Als bedrijf hebben wij ook meerdere keren 

deelgenomen aan het HSC’21 sponsortoernooi.”  

Het bedrijf is niet alleen aan de club op  

’t Scholtenhagen verbonden: “Wij zijn bij diverse 

sportverenigingen in Haaksbergen actief als sponsor. 

Dit is onze manier om iets te doen voor  

het Haaksbergse sportleven.”

De Groot Dakbedekkingen werkt veelal direct in 

opdracht van woningbouwverenigingen, overheids- 

en semi-overheidsbedrijven, nutsbedrijven en 

bouwondernemingen waardoor adverteren niet 

echt nodig is. “Wij zijn echter ook de juiste partij 

voor advies bij bijvoorbeeld de verduurzaming 

van de dakbedekking voor particulieren. De eerste 

investeringssom is soms hoger dan regulaire 

dakbedekking, maar bij de juiste keuzes kun je op 

lange termijn kosten besparen. Een mos sedum op 

het dak is bijvoorbeeld goed voor de levensduur, de 

isolatiewaarden en de waterhuishouding van het dak.” 

Dit sportieve familiebedrijf is er dus zowel voor 

bedrijven als particulieren die een betrouwbare partner 

zoeken voor een totaaladvies en -oplossing voor het 

platte dak. 

BEDRIJFSNAAM:   DE GROOT DAKBEDEKKING

ADRES:   SPOELSTERSTRAAT 82 HAAKSBERGEN 

JAREN SPONSOR: 17 JAAR 

WEBSITE:  DEGROOTDAKEN.NL

DE GROOT 
DAKBEDEKKING: 
DÉ PARTNER VOOR 
PLATTE DAKEN

DE GROOT



 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief aanmaak- en verwijderkosten voor boarding en andere exposure zaken.
Het reclame-bord blijft eigendom van de vereniging. Andere afmetingen en plaatsen zijn in overleg mogelijk.

* Afhankelijk van beschikbaarheid

RECLAME-BORDEN 

RECLAME-VLAGGEN

BORD VAN   5.100 X 0.610 MTR.

BORD VAN 10.200 X 0.610 MTR. 

 

Bording in het zicht van tv camera

BORD VAN   5.100 X 0.610 MTR.                                                 

BORD VAN 10.200 X 0.610 MTR.     

3 VLAGGEN  

van 3.000 x 1.000 mtr. 

 
 

                        

PRIJS PER SEIZOEN 3 SEIZOENEN

RECLAME OMROEP 

RECLAME-BOODSCHAPPEN VIA 

ONS OMROEPSYSTEEM  

bij de thuiswedstrijden van ons eerste 

elftal. Omroep voor de wedstrijd
                        

ROND HAAKSBERGEN

DE ADVERTENTIE wordt minimaal  

17 keer per seizoen geplaatst op onze  

speciale HSC’21 pagina.

WEDSTRIJD-  
& BALSPONSOR

LED-SCOREBORD 

DE WEDSTRIJDBAL  

bij één van onze thuiswedstrijden.

Videoweergave op LED-scorebord bij 

thuiswedstrijden van het eerste elftal

PRESTEREN DOOR ONTWIKKELING

PRIJS PER  SEIZOEN

De sponsor zorgt zelf voor vlaggen. De vlaggenstokken met 
toebehoren worden verzorgd door de vereniging.
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PRIJS  BIJ CONTRACT  
VAN 3 SEIZOENEN

* Aanmelden alleen mogelijk bij start seizoen

PRIJS BIJ CONTRACT  
VAN 3 SEIZOENEN

PRIJS BIJ CONTRACT  
VAN 3 SEIZOENEN



Alle genoemde prijzen zijn op basis van 3-jarige contracten, exclusief BTW en inclusief aanmaakkosten voor boarding.

TELEVISIE-CIRCUIT 

VERMELDING VAN UW BEDRIJF  

in het clubgebouw, sponsorruimte/

bestuurskamer  via televisie-schermen.

HSC’21 INFO-BLAD

1 PAGINA ADVERTENTIE. 

PRESTEREN DOOR ONTWIKKELING

€ 125,-

€ 200,-

PRESENTATIEGIDS

1/8   PAGINA IN KLEUR.

1/4   PAGINA IN KLEUR.

1/2   PAGINA IN KLEUR.

1      PAGINA IN KLEUR.

PRIJS PER SEIZOEN
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PRIJS PER SEIZOEN

PRIJS PER SEIZOEN

PRIJS PER SEIZOEN

PRIJS PER SEIZOEN

PRIJS PER SEIZOEN

PRIJS PER SEIZOEN

PRIJS PER SEIZOEN
1/4 PAGINA ADVERTENTIE  

1/2 PAGINA ADVERTENTIE

Dit info-blad wordt uitgereikt bij elke thuiswedstrijd van ons eerste elftal.

WEBSITE HSC’21

UW LOGOVERMELDING 

OP DE WEBSITE van de vereniging 

met doorlink naar uw eigen website.

SHIRT-SPONSOR LAGER  
ELFTAL SENIOREN

DE SPONSOR IS SHIRTSPONSOR 
VAN EEN SENIORENELFTAL. 

* Prijs alleen bij contractduur van minimaal 3 seizoenen | Afhankelijk van beschikbaarheid

SPONSORING OVERIGE 
JEUGDELFTALLEN

SHIRTRECLAME OVERIGE 

JEUGD TEAMS

Uiteraard is het ook mogelijk om de gehele jeugdafdeling 

te sponsoren. De prijs hiervoor is in overleg met de 

sponsorcommissie te bepalen.



ACCOMMODATIE

ACTIEVE  
BUSINESSCLUB

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD

Het Scholtenhagen met zijn historische en landschappelijk fraaie  

uitstraling is de perfecte thuisbasis. In de inmiddels bijna honderd  

jaar die HSC’21 hier speelt heeft het een moderne en goed  

geoutilleerde accommodatie gerealiseerd.

Als ondernemer biedt HSC’21 u veel mogelijkheden voor 

bijeenkomsten. Aantrekkelijke sponsoravonden met interessante 

gasten, netwerkmogelijkheden en laagdrempelige gezelligheid. 

Ontdek HSC’21 Businessclub O’21.

HSC’21 is meer dan een voetbalclub en kent een sterke maatschappelijke 

binding. Het neemt daarbij verantwoordelijkheid door kwetsbare groepen 

een steuntje in de rug te bieden. Ook met spontane initiatieven van leden 

is HSC’21 voor hen actief.

VERENIGING
HSC’21 is een vereniging voor iedereen, prestatief en recreatief. 

“Presteren door ontwikkeling” is een belangrijk motto. We willen dat 

iedere speler kan groeien en beter worden, rekening houdend met  

de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. 
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RELATIEBEHEER

BJORN  
VELTKAMP  

06 51 551 659
BJORN.VELTKAMP@HSC21.NL

RELATIEBEHEER

MICHEL  
WENTINK  

06 51 551 659
MICHEL.WENTINK@HSC21.NL

RELATIEBEHEER

GERARD  
TER HOGT  

06 13 13 86 11 
GERHARD.TER.HOGT@HSC21.NL

RELATIEBEHEER

ANNEKE  
LANGENHOF 
06 22 91 24 92  

ANNEKE.LANGENHOF@HSC21.NL

PR & COMMUNICATIE

BERTHIL  
BEUMER 

06 53 249 773 
BERTIL.BEUMER@HSC21.NL

VOORZITTER  

HENRI  
OOSTING 

06 21 286 951 
HENRI.OOSTING@HSC21.NL

PENNINGMEESTER 

 

HANS  
TE LINTELO  
06 18 280 796 

HANS.TE.LINTELO@HSC21.NL

RELATIEBEHEER

MART  
KOPPELMAN  

06 20 308 022 
MART.KOPPELMAN@HSC21.NL

RELATIEBEHEER

JAN 
VAN MIL 

06 51 280 612 
JAN.VAN.MILL@HSC21.NL

RELATIEBEHEER

RAYMOND 
TER HAAR 

06 20 308 022 
RAYMOND.TER.HAAR@HSC21.NL

LEDENSPONSORCOMMISSIE



SPONSORCOMMISSIE HSC’21

Scholtenhagenweg 29  

7481 VN Haaksbergen

sponsorcommissie@hsc21.nl

ONTWIKKELD DOOR:


