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Bijdragen als sponsor? 
VMHC Pollux is een ambitieuze en gezellige familieclub waar met plezier en respect op alle niveaus 

en op alle leeftijden wordt gehockeyd. Naast het hockeyen vinden wij een goede sfeer en 

gezelligheid binnen de club belangrijk. Zonder sponsors kan Pollux in de huidige vorm niet bestaan.  

 

Sponsoring maakt het mogelijk dat wij onze sportieve en maatschappelijke ambities kunnen waarmaken, 

dat wij onze contributie op een concurrerend niveau kunnen houden en leuke evenementen kunnen 

organiseren voor zowel jeugd- als seniorleden. De samenwerking tussen sponsoren en onze club is een 

win-win. Wil je ook een bijdrage leveren aan onze club? Hieronder vind je een overzicht van de 

verschillende sponsorpakketten en het sponsorbeleid. Liever maatwerk, ook dat kan! 

 

Pakket 1: Hoofd-/subsponsor Heren 1 en Dames 1 

Pakket 2: Sponsor overige seniorenteams 

Pakket 3: Sponsor jeugdteam 

Pakket 4: Reclamebord/-doek op 1 of meer velden 

Pakket 5: Reclamebord op het scorebord veld 1 

Pakket 6: Reclame op de doelplanken 

Pakket 7: Banieren langs veld 1 

Pakket 8: Banner op de website en infoscherm 

Of word ‘Vriend van Pollux’ 

 

 

Pakket 1: Hoofd-/subsponsor Heren 1/Dames 1 
 

Contractvoorwaarden: 

• Sponsorbedrag op aanvraag. 

• Bijkomende kosten voor aanschaf en bedrukken van de wedstrijdshirts en/of trainingspakken. 

• Aanschaf, productie en artwork reclamebord/-doek. 

• Contractduur minimaal 2 jaar. 

 

Inhoud sponsorpakket: 

• 15% korting op aankoop teamkleding bij JaWa Sport Schiedam. 

• Team draagt bedrijfsnaam of logo op wedstrijdshirt en/of trainingspak. 

• 1 reclamebord/-doek met bedrijfsnaam/logo op veld 1 t.w.v. € 350,-. 

• Banner met logo in de bannercarrousel op de website t.w.v. € 100,-. 

• Vermelding van bedrijfsnaam/logo op het sponsordoek in het clubhuis. 

• Bedrijfsnaam/logo op infoscherm in het clubhuis. 

• Uitnodiging voor deelname aan jaarlijkse sponsorbijeenkomst. 

  

Sponsorpakketten 
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Pakket 2: Sponsor overige seniorenteams 

 

Contractvoorwaarden: 

• Sponsorbedrag: het 1e jaar € 250,-, het 2e en daaropvolgende jaren € 500,-. 

• Bijkomende kosten voor aanschaf en bedrukken van de wedstrijdshirts en/of trainingspakken. 

• Contractduur minimaal 2 jaar. 

 

Inhoud sponsorpakket: 

• 15% korting op aankoop teamkleding bij JaWa Sport Schiedam. 

• Team draagt bedrijfsnaam of logo op wedstrijdshirt en/of trainingspak. 

• Banner met logo in de bannercarrousel op de website t.w.v. € 100,-. 

• Vermelding van bedrijfsnaam/logo op het sponsordoek in het clubhuis. 

• Bedrijfsnaam/logo van de sponsor op infoscherm in het clubhuis. 

• Uitnodiging voor deelname aan jaarlijkse sponsorbijeenkomst. 

  

 

Pakket 3: Sponsor jeugdteam 
 

Contractvoorwaarden: 

• Sponsorbedrag: het 1e jaar € 200,- het 2e en daaropvolgende jaren € 400,-. 

• Bijkomende kosten voor aanschaf en bedrukken van de wedstrijdshirts en/of trainingspakken. 

• Contractduur minimaal 2 jaar. 

 

Inhoud sponsorpakket: 

• 15% korting op aankoop teamkleding bij JaWa Sport Schiedam. 

• Team draagt bedrijfsnaam of logo op de rugzijde van het wedstrijdshirt en/of trainingspak. 

• Banner met logo in de bannercarrousel op de website t.w.v. € 100,-. 

• Vermelding van bedrijfsnaam/logo op het sponsordoek in het clubhuis. 

• Bedrijfsnaam/logo van de sponsor op infoscherm in het clubhuis. 

• Uitnodiging voor deelname aan jaarlijkse sponsorbijeenkomst. 

 

 

Pakket 4: Reclamebord/PVC doek op 1 of meer velden 
 

Contractvoorwaarden: 

• Contractduur: 3 jaar, daarna stilzwijgende verlenging. 

• Keuze uit de volgende mogelijkheden: 

o Reclamedoek op het ballenvangnet achter een van de doelen afmeting ca 575 x 250 cm. 

Sponsorbedrag: € 800,- per jaar. 

o Veld 1: 1 reclamebord/PVC doek afmeting 250 x 90 cm. Sponsorbedrag: € 350,- per jaar. 

o Veld 1: 2 identieke reclameborden/PVC doeken. Sponsorbedrag: € 600,- per jaar. 

o Veld 2 of veld 3: 1 reclamebord/PVC doek. Sponsorbedrag € 250,- per jaar. 

o Reclameborden/PVC doeken op veldcombinaties: 

- Veld 1+2 of veld 1+3: Sponsorbedrag € 500,- per jaar. 

- Veld 1+2+3: Sponsorbedrag € 700,- per jaar. 

• Bijkomende kosten voor aanschaf, productie en artwork van het reclamebord/doek. 
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Inhoud sponsorpakket: 

• Reclamebord(en)/doek(en) op het (de) afgesproken veld(en). 

• Vermelding van bedrijfsnaam/logo op het sponsordoek in het clubhuis. 

• Bedrijfsnaam/logo van de sponsor op infoscherm in het clubhuis. 

• Uitnodiging voor deelname aan jaarlijkse sponsorbijeenkomst. 

 

 

Pakket 5: Reclamebord op het scorebord veld 1 
 

Contractvoorwaarden: 

• Contractduur: 3 jaar, daarna stilzwijgende verlenging. 

• Keuze uit de volgende mogelijkheden: 

o A, afmeting 295 x 72,5 cm. Sponsorbedrag: € 500,- per jaar. 

o B, afmeting 295 x 50 cm. Sponsorbedrag: € 400,- per jaar. 

• Bijkomende kosten voor aanschaf, productie en artwork van het reclamebord. 

 

Inhoud sponsorpakket: 

• Reclamebord op het afgesproken veld. 

• Vermelding van bedrijfsnaam/logo op het sponsordoek in het clubhuis. 

• Bedrijfsnaam/logo van de sponsor op infoscherm in het clubhuis t.w.v. € 100,-. 

• Uitnodiging voor deelname aan jaarlijkse sponsorbijeenkomst. 

 

 

Pakket 6: Reclame op de doelplanken 
 

Contractvoorwaarden: 

• Sponsorbedrag: € 250,- per jaar.  

• Bijkomende kosten voor productie en artwork. 

• Contractduur 3 jaar, daarna stilzwijgende verlenging. 

 

Inhoud sponsorpakket: 

• Vermelding van bedrijfsnaam/logo op de planken aan de binnenkant van het doel. 

• Vermelding van bedrijfsnaam/logo op het sponsordoek in het clubhuis. 

• Bedrijfsnaam/logo van de sponsor op infoscherm in het clubhuis. 

• Uitnodiging voor deelname aan jaarlijkse sponsorbijeenkomst. 

 

Pakket 7: Banieren langs veld 1 
 

Contractvoorwaarden: 

• Sponsorbedrag: € 200,- per jaar.  

• Bijkomende kosten aanschaf, productie en artwork van de banieren. 

• Contractduur 2 jaar, daarna stilzwijgende verlenging. 

 

Inhoud sponsorpakket: 

• 2 banieren met bedrijfsnaam/logo en Pollux logo langs veld 1. 

• Vermelding van bedrijfsnaam/logo op het sponsordoek in het clubhuis. 

• Bedrijfsnaam/logo van de sponsor op infoscherm in het clubhuis. 

• Uitnodiging voor deelname aan jaarlijkse sponsorbijeenkomst. 
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Pakket 8: Banner op website en infoscherm 
 

Contractvoorwaarden: 

• Sponsorbedrag: € 100,- per jaar. 

• Contractduur minimaal: 2 jaar, daarna stilzwijgende verlenging. 

 

Inhoud sponsorpakket: 

• Banner met bedrijfsnaam/logo in de bannercarrousel op de website. 

• Bedrijfsnaam/logo van de sponsor op infoscherm in het clubhuis. 

• Uitnodiging voor deelname aan jaarlijkse sponsorbijeenkomst. 

 

 

Of word ‘Vriend van Pollux’! 
Als Vriend van Pollux draag je door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal € 50,- bij aan 

het vervullen van uiteenlopende wensen die binnen Pollux leven. Die bijdrage wordt steeds aan projecten 

besteed waar alle leden van profiteren. 

 

Als Vriend van Pollux wordt je naam vermeld op een 'Vrienden van Pollux'-bord in het clubhuis en op onze 

website in het overzicht met onze trotse sponsors en vrienden. Daarnaast ontvang je een uitnodiging voor 

een jaarlijkse sponsorbijeenkomst die door de sponsorcommissie wordt georganiseerd. 

 

Kijk op de website voor meer informatie of als je je wil aanmelden als Vriend van Pollux.  

 

 

Aanvullende informatie sponsorpakketten 
 

• Alle genoemde bedragen zijn tot nader bericht vrijgesteld van BTW. 

• Naast de bovengenoemde inhoud van het sponsorpakket introduceren wij onze nieuwe sponsoren 

op onze website, in de app en op onze social media. 

• Al onze sponsoren kunnen in overleg op al onze social media een gratis bericht laten plaatsen voor 

een speciale actie o.i.d. 

• Het Pollux wedstrijdtenue en trainingspak zijn van het merk Indian Maharadja en is exclusief 

verkrijgbaar bij JaWa Sport Schiedam. 

• Semaphore Signs Schiedam is onze preferred supplier voor reclameborden en doeken. 

 

 

Wil je meer informatie ontvangen? 
Heb je vragen over bovenstaande pakketten of wil je nagaan of er nog andere mogelijkheden zijn om te 

sponsors? Stuur dan een mail naar de Sponsorcommissie. Liever even bellen? Dat kan ook: 

 

Peter Helderop, lid Sponsorcommissie: tel. 06 20 00 02 05.  

Wim Lieven, lid Sponsorcommissie: tel. 06 33 88 06 92. 

 

Zij helpen je graag verder.  

 

 

Sponsorinkomsten zijn van onmisbare waarde voor de club 

 

https://www.vmhc-pollux.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=Sponsoring_vriendworden&menu=5
https://www.vmhc-pollux.nl/site/default.asp?option=30&menu=5
https://www.vmhc-pollux.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=Sponsoring_vriendworden&menu=5
https://www.vmhc-pollux.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=Sponsoring_vriendworden&menu=5
mailto:sponsoring@vmhc-pollux.nl

