
Contact
Voor aanvullende informatie, 

het maken van een afspraak of andere 
ideeën, kunt u contact op nemen met 

de sponsorcommissie via e-mail: 

sponsors@hcmop.nl

www.hcmop.nl

WORD SPONSORWaarom sponsoren?
Sport en bewegen verbeteren de gezondheid, sport 
vergroot de samenhang in de maatschappij. 
VMH&CC MOP is een vereniging die ertoe doet en 
biedt ondernemers en bedrijven een ideaal platform 
om zich te presenteren. Sponsoring van VMH&CC 
MOP is een uitstekende manier om in contact te 
komen met toekomstige klanten en/of medewerkers. 

Helpt u ook mee door VMH&CC MOP als sponsor 
te steunen?  

•  U vergroot uw naamsbekendheid
•  Breidt uw netwerkmogelijkheden uit
•  Verhoogd uw omzetkansen  
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Onze voorzitter aan het woord
Al bijna 100 jaar bestaat VMH&CC MOP. Een gezellige 
familieclub met een rijke historie. Met meer dan 1.200 
leden/vrijwilligers wordt er sportief en met plezier 
gehockeyd. Talent krijgt volop de ruimte om zich te 
ontwikkelen onder een strakke begeleiding. Ook voor 
de breedte teams hebben wij een gedegen plan. 

“Als voorzitter is het een eer om ook mijn steentje bij 
te mogen dragen aan zo’n bloeiende club als VMH&CC 
MOP. Met trots en plezier help ik, samen met het 
bestuur en alle vrijwilligers, MOP graag weer verder  
in de vaart der volkeren. Het op een verantwoorde 
wijze borgen van de continuïteit en onafhankelijkheid 
staat en blijft voorop in onze missie.”, zegt  
Walter van Benthem onze voorzitter.

SPONSORPAKKETTEN                                        VMH&CC MOP Business club lid Bord sponsor Bronzen  sponsor Zilveren sponsor Gouden sponsor Hoofd sponsor

minimaal minimaal minimaal minimaal
€ 1.200 € 1.100 € 6.000 € 12.000 € 18.000

ADVERTEREN

Advertentie in het sponsorportaal

Ruimte voor bedrijfslogo op website

Ruimte voor bedrijfslogo in clubhuis

Reclamebord van minimaal 12 m veld 1

Reclamebord van minimaal 6 m veld 1

Reclamebord in de goals (min 2 per veld)

Shirtsponsor afhankelijk van beschikbaarheid & positie

Trainingspakken (alleen mogelijk bij pakketten)

HOSPITALITY

Lidmaatschap 1 persoon Business Club

Lidmaatschap 2 personen Business Club

Deelname aan de 6 evenementen

Mogelijkheid tot eenmalige bedrijfsclinic

EXTRA

Toegang tot het relatienetwerk van de Business Club

Mogelijkheid gebruik MOP logo in eigen publiciteit in overleg

Actieve participatie rond wedstrijden Dames1/Heren1

Eenmalige inzet van Dames1/Heren1 bij uw activiteiten

Maatwerk afspraken behoren tot de mogelijkheden

Kosten voor sponsoring zijn per jaar. Productiekosten voor een sponsorbord zijn voor rekening van de sponsor.  
Genoemde prijzen zijn excl. BTW

OVERIGE SPONSORING

SPONSORBORDEN RONDOM VELD 3m 6m 9m 12m 24m

Veld 1 € 1.100 € 1.500 € 2.000

Veld 2 € 350 € 600

Veld 3 & 4 € 250 € 550

Rolboarding veld 1 korte zijde clubhuis € 2.500

Scorebord € 2.500

Goals veld 1/2/3/4 (per 2 goals) € 1.000

Mini goals veld 2 (per 8 goals) € 2.000

Terrastafel bord (per tafel) € 250

BUSINESS CLUB APP

Logo in beginscherm exclusief  € 200 per logo per maand

Logo in beginscherm niet exclusief  € 100 per logo per maand

OVERIGE EXPOSUREMOGELIJKHEDEN IN OVERLEG

Kosten voor sponsoring zijn per jaar. Productiekosten voor een sponsorbord zijn voor  
rekening van de sponsor. Genoemde prijzen zijn excl. BTW
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