
WORDT U OOK SPONSOR VAN ONZE 
CLUB??

Vind u het, net als wij, belangrijk om het verenigingsleven in de omge-
ving van Mill in stand te houden? Vind u het net zo belangrijk om sporten 
voor de jeugd mogelijk en bereikbaar te maken? En wilt u graag uw orga-
nisatie meer bekendheid geven in Mill en omgeving? 
Wacht dan niet langer en sponsor de Hockeyclub in Mill.

• Bestaat ruim 50 jaar

• Meer dan 120 leden, 
voornamelijk jeugd

• Teamspirit & sportiviteit

• Plezier & ontwikkeling

• Laagdrempelig

• Iedereen is gelijk

• Enthousiaste  
vrijwilligers

Wie zijn wij?

• Interessante sponsorpakketten 
(van hoofdsponsor tot maatwerk 
oplossingen)

• Zichtbaarheid door onder andere 
website, social media en uitingen 
op het veld

• Diverse activiteiten voor leden en 
belanghebbenden (o.a. Griepzooi 
en Jeugdkamp)

• 10 teams die wedstrijden en 
toernooien spelen tegen diverse 
clubs met een radius van 40 km 
rondom Mill

• Jaarlijkse professionele facturatie 
aan het einde van kalenderjaar

Wat bieden wij?

www.hcmill.nl
sponsoring@hcmill.nl

Iedereen die het vereni-
gingsleven een warm hart 
toe draagt. Dat kunnen 
particulieren zijn, MKB’ 
ers of grotere bedrijven. 
We hebben voor ieder een 
passend sponsorpakket die 
past bij de doelen die door 
u gesteld zijn.

Waar zoeken wij naar?

Pagina 1/2



Sponsorcommissie: 
sponsoring@hcmill.nl 
Tel: 06 - 21 20 81 75

Pakket  
TongelaarC

Vermelding op website
Vermelding op social media
Vermelding in Hockey app
Bord langs het veld

Jaarlijks:  200 EURO
Eenmalig: 250 EURO

Contractduur 3 jaar
Kosten voor productie van het bord worden 
direct door producent in rekening gebracht.

Zichtbaarheid

SPONSORPAKKET 
OP MAATA

Wij geloven niet in een sponsoroplossing die niet aan-
sluit bij de doelstellingen van het bedrijf. Een sponso-
ring moet passen binnen het beleid en moet helpen de 
doelstellingen van het bedrijf te realiseren. Vaak past een 
standaard sponsorpakket daarom niet. Een sponsoring 
op maat is dan de oplossing. Denk aan het beschikbaar 
stellen van kleding, aan materieel voor de trainingen, aan 
het leveren van een speelhuis voor de bezoekende jeugd, 
het beschikbaar stellen van een scorebord voor het grote 
veld, etc.

Kosten zijn afhankelijk van de wensen en derhalve wordt 
een individueel sponsorvoorstel opgesteld.

www.hcmill.nl
sponsoring@hcmill.nl

HC Mill 
Langenboomseweg 5 
5451 JH Mill 
Tel: 0485-453157 
E-mail: info@hcmill.nl 
 
IBAN: NL93RABO 0134 3049 69

Interesse? 
Neem contact met ons op door een mail te sturen naar  
sponsoring@hcmill.nl of te bellen naar 06 - 21 20 81 75.  
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Pakket  
MylleB

Vermelding op website
Vermelding op social media
Vermelding in Hockey app 
Bord langs het veld
Kledingsponsoring van team

Jaarlijks:  250 EURO 
Eenmalig: ntb

Contractduur 3 jaar
Kosten voor productie van het bord worden direct door producent in 
rekening gebracht. Kosten voor de kleding is afhankelijk van aantal 
spelers en aantal kledingstukken. De prijslijst van de kledingstukken 
is te downloaden van de website.

Zichtbaarheid

Basispakket 
AldendrielD

Vermelding op website
Vermelding op social media
Vermelding in Hockey app
 
 

Jaarlijks:  100 EURO
Eenmalig: 0 EURO

Contractduur 1 jaar

Zichtbaarheid

Club van 50E
Geen bijzondere publicatie. Ideaal 
indien u geen promotie wenst, 
maar wel graag de club wilt onder-
steunen. 
 

Jaarlijks:  50 EURO
Eenmalig: 0 EURO

Contractduur 1 jaar

Zichtbaarheid




