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Algemeen

Handbalvereniging Bommelerwaard (HVB) is opgericht in 2017 ter bevordering van de handbalsport in de 
gemeente Zaltbommel. 

Wij hopen straks te beschikken over:
- Jeugd
- Heren senioren
- Dames senioren
- Recreanten

We trainen en spelen onze thuiswedstrijden in Sporthal “De Ring”. Vaste trainingsavond is de woensdagavond. 
Na afloop van de trainingen en wedstrijden is het tijd voor ontspanning in de kantine van de sporthal.

Sponsoring

Sponsoring is tegenwoordig niet meer weg te denken bij sportverenigingen. Om de handbalvereniging 
draagkrachtig te maken en houden, is ook HVB mede afhankelijk van sponsoren.

Het sponsoren van HVB is aantrekkelijk, omdat de vereniging zich lokaal en gemeente-overschrijdend 
presenteert. HVB kan zodoende een bijdrage leveren aan de naamsbekendheid van uw bedrijf. Bovendien zal, 
wanneer uw bedrijf geassocieerd wordt met onze vereniging, dat zeker goodwill kweken bij de brede kring 
mensen in en rondom de vereniging. 

Vormen van sponsoring

Sponsoring kan op vele manieren plaatsvinden. Via traditionele vormen, zoals public relations, deelname aan 
de Club van 50, kleding- en materiaal sponsoring of door overige activiteiten. Al deze vormen van sponsoring 
worden in deze folder uitgelegd. Vanzelfsprekend staan hierbij ook de bedragen genoemd. 

Voor alle sponsors geldt dat zij vermeld worden op de HVB website en tijdens onze thuiswedstrijden in de 
sporthal te vinden zijn op onze ‘Wall of Fame’.

Kleding- en materiaalsponsoring

Bij deze vorm van sponsoring komt de naam van uw onderneming op de kleding en/of het materiaal van een 
team van HVB te staan. Hierin zijn de volgende pakketten mogelijk:

Pakket Bevat
All-in Wedstrijdshirts, trainingspakken, tassen
Wedstrijdkleding Wedstrijdshirts
Trainingspak Trainingspakken
Tassen Tassen
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De investering in de sponsoring, is onderverdeeld in sponsoring voor volwassenen en
voor jeugd tot 12 jaar (D jeugd).

Sponsorpakke en
va 12 jaar tot 12 jaar

Shirts € 1.500 € 1.250
Pak € 1.000 € 750
Tas € 500 € 400
All in € 2.500 € 2.000

Het genoemde sponsorbedrag is inclusief de bedrukking van de kleding/tas met uw logo (één kleur).

Betaling

De investering in de sponsoring zal als volgt gefactureerd worden:

All in Wedstrijdshirts Trainingspakken Tassen
va 12 jaar tot 12 jaar va 12 jaar tot 12 jaar va 12 jaar tot 12 jaar va 12 jaar tot 12 jaar

1e jaar € 1.500 € 1.200 € 900 € 750 € 600 € 450 € 250 € 200
2e jaar € 500 € 400 € 300 € 250 € 200 € 150 € 125 € 100
3e jaar € 500 € 400 € 300 € 250 € 200 € 150 € 125 € 100

Overige sponsoring

Wedstrijdsponsoring

Het is ook mogelijk om thuiswedstrijden te sponsoren. Per wedstrijd geldt een bedrag van 100 Euro bij de 
senioren, A en B jeugd. Voor de jongere jeugd is het 75 Euro per wedstrijd. Gemiddeld worden ongeveer 10 
thuiswedstrijden per seizoen gespeeld. Tijdens de wedstrijd zal in de sporthal achter het doel of op een andere 
goed zichtbare locatie een vlag of andere uiting van de sponsor worden opgehangen.

Club van 50

Onze Club van 50 vertegenwoordigt een groep organisaties en personen die graag een financiële bijdrage 
willen leveren aan onze vereniging, maar geen aansluiting vinden in de geboden pakketten. De naam zegt het 
uiteraard al, de minimale bijdrage is € 50. Toch is ook bij deze vorm, de flexibiliteit groot. 

Naam Actie
Club van 50 ≥€ 50 per jaar automatisch verlengd
Overig Eenmalig financiële bijdrage in overleg
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Overig

Vindt u in het bovenstaande geen aansluiting met uw wensen? Neem dan vooral ook contact op met HVB. 
Stuur ons een bericht via sponsoringenkleding@handbalbommelerwaard.nl en wij gaan graag met u in overleg!

Note

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW.


