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V o or w o or d  

Bewegen is voor de mens één van de voorwaarden om gezond te blijven. Sociale interactie is 

wellicht zelfs nog belangrijker. MHCE biedt voor jong en oud ruime mogelijkheden om te bewegen 

en om met elkaar om te gaan. Zowel op amateurniveau als op topniveau.  

 

De vereniging neemt daarmee in het dagelijkse leven een belangrijke plaats in van veel junioren, 

senioren en veteranen. MHCE is een moderne vereniging, altijd bezig met innovatie en nieuwe 

initiatieven krijgen volop de ruimte.  

 

MHCE wil de hockeysport voor zoveel mogelijk mensen in Emmen en omgeving mogelijk maken en 

daarmee bijdragen aan plezier, prestatie en interactie. Om alle faciliteiten en initiatieven te 

bekostigen heeft MHCE sponsoren nodig die sport en sociale interactie hoog in het vaandel hebben 

staan.  

 

Als tegenprestatie biedt MHCE diverse mogelijkheden om tegen een relatief kleine investering uw 

bedrijf op opvallende wijze te presenteren aan onze leden en bezoekers. Sportsponsoring is vaak 

een goede en vele malen goedkopere aanvulling op uw reguliere marketingkanalen. Naast onze 

standaard producten is er in overleg altijd maatwerk voor u mogelijk zodat u maximaal rendement 

uit uw investering behaalt. Wederkerigheid is hierbij voor ons het kernwoord. 

 

 

H.J. van Duyn 

Voorzitter MHCE 
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O v e r  d e  h o c k e y c l u b  E m m e n  

MCHE is opgericht in 1956 en sinds begin jaren ‘70 gehuisvest  op sportpark de Meerdijk. Sinds 

begin 2000 kent de club een gestage groei van haar ledenaantal en groeit de betrokkenheid met 

ieder jaar. Inmiddels beschikken wij over 2 kunstgrasvelden waarvan 1 veld een semi-waterveld is. 

 

MCHE streeft er sportief natuurlijk naar om op het hoogste podium te mogen spelen en in de loop 

der jaren heeft de club al enkele spelers voortgebracht die voor het Nederlands team uit mochten  

komen. Dat het zo goed gaat met de club werd in 2010 nog maar eens benadrukt toen MHCE werd 

uitgeroepen tot sportclub van het jaar 2010 in de gemeente Emmen! Een beloning van jaren 

lang werken aan de sport en het plezier van de leden. 

 

In zuidoost Drenthe vervult MCHE een regionale functie en telt anno 2011 zo’n 330 leden. MCHE is 

hiermee 1 van de grootste sportverenigingen van Emmen. Vanuit 16 omringende dorpen komen 

onze leden naar de Meerdijk in Emmen om hier te hockeyen. Ze komen naast Emmen ondermeer 

vanuit Dalen, Borger, Odoorn, Ter Apel, Meppen, Oosterhesselen, Nieuw-Amsterdam en ook enkele 

Duitse plaatsen naar Emmen.  

 

Met de andere hockeyverenigingen in de regio wordt nauw samengewerkt, ondermeer in de 

vorm van een inter-club training voor de meer talentvolle D- en C-jeugdleden en het gezamenlijk 

aanstellen van een trainer voor de oudere B- en A-jeugdleden. 

 

Naast de eigen leden wordt ons complex ieder weekend ook druk bezocht door bezoekende teams 

uit heel Noord, Oost en Midden Nederland. Deze extra views zorgen voor nog meer 

attentiewaarde voor uw bedrijf. 

 

Zoals de leeftijd van de leden al aangeeft is de hockeysport voor jong en oud. De club trekt vele 

jonge nieuwe talenten aan. Zoals in onderstaande grafiek te zien is heeft de club een gezonde 

aanwas en brede spreiding in leeftijd. De jeugd heeft en bepaalt de toekomst van onze sport. 
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Het sportieve bereik van de club is breed. Verschillende teams spelen zelfs op het topniveau binnen 

de regio Noord, Oost en Midden Nederland. Daarnaast betekent een groot aantal jeugdleden ook 

een groot aantal betrokken en aanwezige ouders. Een grote kans dat uw doelgroep er tussen zit! 

 

S p o r t s p o n s o r i n g :  s y m p a t h i e k e  d y n a m i e k !  

Sportsponsoring is nog altijd een zeer ‘sympathiek’ instrument waarmee u uw 

communicatiestrategie kunt ondersteunen. Het stelt u immers in staat om uw bedrijfsnaam, 

product, of dienst dynamisch te presenteren terwijl u tevens een belangrijke rol speelt als 

supporter van uw favoriete sportclub of team. Er moet echter sprake zijn van een wederzijds 

voordeel. Hockeyclub MHCE beseft dat maar al te goed. “Voor wat, hoort wat” zogezegd. 

Vandaar ook dat wij voor u een uitgebreid en flexibel sponsorbeleid hebben ontwikkeld dat uitgaat 

van uw én onze belangen. 

 

“Geven om te krijgen”  

Ons sponsorbeleid beoogt dus een samenwerking waarbij zowel u als MCHE voordeel behalen.  

Om dat te bereiken willen we een relatie met u opbouwen. Meer met u doen dan alleen over geld 

praten. Zo horen we graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken met sportsponsoring 

zodat we gezamenlijk de best passende optie kunnen kiezen of ontwikkelen.  

Op basis van de gekozen optie krijgt u een bepaalde sponsorstatus. Hieraan koppelen wij een 

pakket van tegenprestaties die u van ons mag verwachten en zullen wij ons in zetten om uw bedrijf 

zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen bij onze leden en bezoekers.  

 

Sponsorcommissie en doelstelling  

De sponsorcommissie stelt zich ten doel om sponsoren te vinden die de sport een warm hart 

toedragen en die de club financiële en/of materiële middelen ter beschikking willen stellen.  

De commissie vindt het van belang dat sponsoren persoonlijk een band krijgen met de vereniging. 

Daarom zijn er momenten in het seizoen gepland waarop sponsoren elkaar kunnen ontmoeten  

in een ontspannen sfeer, zoals tijdens wedstrijden, toernooien en allerlei sportactiviteiten die het 

“samen sporten” zo leuk maken. Genoeg gelegenheid dus om sporters en collega-ondernemers te 

ontmoeten. Wij zoeken sponsors om ons te ondersteunen in de realisering van onze doelen waarbij 

uiteraard geldt dat sponsoring verenigbaar moet zijn met de doelstellingen van de vereniging en 

dat sponsoring de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid 

van de vereniging niet in gevaar mag brengen. 

 

Op de volgende pagina’s vindt u de sponsormogelijkheden van de MHCE. Voor alle genoemde 

sponsorbedragen geldt in principe dat ze vrijgesteld zijn van BTW.  De aankoop van bepaalde 

producten zoals bijvoorbeeld reclameborden is wel belast met BTW, tenzij anders vermeld.  

Staat uw gewenste product er niet tussen of heeft u een goed idee? Wij gaan graag met u in 

overleg! 
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S p o n s o r o p t i e s  

 

S p o n s o r i n g  c l u b t e n u e  

MHCE kent met de ingang van seizoen 2012-2013 een vastgesteld clubshirt. Alle leden dienen dit 

uniforme shirt te dragen bij zowel thuis- als uitwedstrijden. Via dit shirt komt u niet alleen op onze 

hockeyclub vol in ‘the picture’ maar ook bij alle teams in de regio waartegen teams van onze club 

spelen en uw zichtbaarheid wordt hiermee vertienvoudigd! Daarnaast worden regelmatig 

wedstrijdfoto’s in regionale kranten geplaatst waardoor uw exposure nog meer wordt vergroot. 

 

Investeringsopties clubtenue MHCE 

Hoofdsponsor   - Voorzijde van het shirt  € 5.000,- per jaar 

Subsponsor   - Achterzijde van het shirt  € 2.500,- per jaar 

Mouwsponsor   - Op linker- of rechtermouw            € 750,- per jaar 

Borstsponsor   - Op rechterborst             € 750,- per jaar 

 

Voor sponsoring van het clubtenue geldt een minimale contractsduur van 3 jaar en de opdruk dient 

in lijn te zijn met de eisen van de KNHB. Ook kunt u de kledingtassen sponsoren waarin wekelijks 

de shirts worden meegenomen. De eenmalige kosten hiervoor bedragen € 750,- excl. BTW. 

 

 

Businessclub ‘Vrienden van MHCE’  

Onze businessclub heet de ‘Vrienden van MHCE’ en bestaat uit bedrijven en instellingen die onze 

vereniging een warm hart toedragen. Een lidmaatschap van de businessclub levert u niet alleen 

een aantrekkelijk sponsorpakket op maar ook wordt u uitgenodigd voor al onze activiteiten en 

heeft u recht op ‘maatwerk’.  

 

Buiten de reguliere sponsoropties bestaat er altijd de mogelijkheid om voor uw bedrijf op maat 

gemaakte sponsoring toe te passen, of dit nu incidenteel is of structureel, wij denken graag met u 

mee. Het enige dat wij vragen van sponsoren die gebruik willen maken van maatwerk sponsoring is 

dat zij lid zijn van de ‘Vrienden van MHCE’ waarmee gelijk het exclusieve karakter van deze 

businessclub wordt benadrukt. 
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Businessclub ‘Vrienden van MHCE’ sponsorpakket  

 Bord langs het hoofdveld (300cm X 60cm met een dikte van 10mm) 

Dit bedrag is exclusief de eenmalige maakkosten van het bord, deze bedragen € 195,00 

excl. BTW en worden rechtstreeks in rekening gebracht door onze leverancier. 

 1/2 full color pagina in het MHCE magazine dat wordt verspreid onder leden, sponsoren, 

publieke gelegenheden en derden. U bepaalt zelf of de pagina wordt gevuld met een 

advertentie of een advertorial. 

 Vermelding op ‘Vrienden’ bord in het clubhuis en bij de entree 

 Banner met doorlink naar eigen site op de homepage van de MHCE site 

 Banner op de frequente E-Nieuwsflits van MHCE aan alle leden 

 Advertentie op het Narrowcasting scherm in het clubhuis 

De investering voor de businessclub bedraagt € 1.000,- per jaar met een contract voor 3 jaar. 

Korte looptijden zijn ook mogelijk, de prijs voor 2 jaar bedraagt € 1.100,- en de prijs voor 1 jaar 

bedraagt € 1.200,- per jaar. 

 

 

Bordsponsoring  

Groot bord langs een kunstgrasveld     € 225,- / jaar 

Contract voor 3 jaar. Afmetingen 60 cm hoog X 300 cm breed en 10 mm dik.  

Dit bedrag is excl. de eenmalige maakkosten van het bord, deze bedragen € 195,00 excl. BTW en 

worden rechtstreeks in rekening gebracht door onze leverancier.  

 

Wilt u korter sponsoren? Geen punt bij MHCE. In plaats van 3 jaar kunt u ook voor 2 of zelfs maar 

1 jaar sponsoren. De toeslagen hiervoor bedragen respectievelijk 10% en 20% op de prijs voor een 

driejarige overeenkomst. 
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Naamsvermelding en spandoek kunstgrasveld  

De beste eyecatcher voor uw bedrijf! Uw bedrijfsnaam wordt op 2 grote spandoeken van 200 cm 

hoog X 500 cm breed aan weerszijden van het kunstgrasveld vermeld.  

Tevens wordt in alle uitingen, online en offline, uw bedrijfsnaam als veldnaam vermeld.  

 

Optie 1 – Spandoek hoofd - kunstgrasveld     € 1.500,- / jaar 

Contract voor 3 jaar. Exclusief eenmalige maakkosten van het spandoek, deze bedragen € 650,- 

excl. BTW en worden rechtstreeks in rekening gebracht door onze leverancier. 

 

Optie 2 – Spandoek sub - kunstgrasveld     € 1.000,- / jaar 

Contract voor 3 jaar. Exclusief eenmalige maakkosten van het spandoek, deze bedragen € 650,- 

excl. BTW en worden rechtstreeks in rekening gebracht door onze leverancier. 

 

Wilt u korter sponsoren? Geen punt bij MHCE. In plaats van 3 jaar kunt u ook voor 2 of zelfs maar 

1 jaar sponsoren. De toeslagen hiervoor bedragen respectievelijk 10% en 20% op de prijs voor een 

driejarige overeenkomst. 

 

 

Naamsvermelding en spandoek boven dug-outs  

Uw bedrijfsnaam wordt op 2 spandoeken van 60 cm hoog X 200 cm breed boven beide dug-outs op 

het veld vermeld.  

 

Optie 1 – Spandoek boven dug-outs hoofd- kunstgrasveld  € 500,- / jaar 

Contract voor 3 jaar. Exclusief eenmalige maakkosten van het spandoek, deze bedragen € 295,- 

excl. BTW en worden rechtstreeks in rekening gebracht door onze leverancier. 

 

Optie 2 – Spandoek boven dug-outs sub-kunstgrasveld   € 350,- / jaar 

Contract voor 3 jaar. Exclusief eenmalige maakkosten van het spandoek, deze bedragen € 295,- 

excl. BTW en worden rechtstreeks in rekening gebracht door onze leverancier. 

 

Wilt u korter sponsoren? Geen punt bij MHCE. In plaats van 3 jaar kunt u ook voor 2 of zelfs maar 

1 jaar sponsoren. De toeslagen hiervoor bedragen respectievelijk 10% en 20% op de prijs voor een 

driejarige overeenkomst. 
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Advertenties 

MHCE geeft minimaal 4x per jaar een glossy clubmagazine uit. Naast verspreiding onder onze leden 

en sponsoren zal dit magazine ook verspreid worden onder bedrijven en instellingen in en rond 

Emmen.  

 

Advertentietarieven in full color 

1/1 pagina          € 375,- / jaar 

½ pagina         € 225,- / jaar 

¼ pagina         € 125,- / jaar 

 

Contractsduur: 3 jaar. 

Wilt u korter sponsoren? Geen punt bij MHCE. In plaats van 3 jaar kunt u ook voor 2 of zelfs maar 

1 jaar sponsoren. De toeslagen hiervoor bedragen respectievelijk 10% en 20% op de prijs voor een 

driejarige overeenkomst. 

 

 

Teamsponsoring 

Naast het vaste uniforme verplichte clubshirt van MHCE kunt u ook individueel een team 

sponsoren. Denk hierbij aan trainingspakken, hooded sweaters etc. De kleding dient aangekocht te 

worden via onze vaste kledingsponsor Intersport Schuurman / Reece.  

 

Sponsoring van individuele teams is in principe voorbehouden aan de ‘Vrienden van MHCE’.  

In overleg kunnen andere afspraken worden gemaakt. 

 

Narrowcasting – Flatscreen in het clubhuis  

MHCE gaat een scherm plaatsen in het clubhuis waarop relevante informatie en nieuwsberichten 

worden geplaatst. Uw bedrijf heeft de mogelijkheid om op dit scherm te adverteren.  

Iedere pagina wordt gedurende 20 seconden getoond.  

 

Advertentie op het scherm       € 120,- / jaar 

Bij dit bedrag gaan wij uit van 50 sponsoren wiens advertentie iedere keer 20 seconden wordt 

getoond. Zolang het aantal van 50 niet is gehaald wordt uw advertentie vanzelfsprekend alleen 

maar vaker vertoont. 

 

Wilt u korter sponsoren? Geen punt bij MHCE. In plaats van 3 jaar kunt u ook voor 2 of zelfs maar 

1 jaar sponsoren. De toeslagen hiervoor bedragen respectievelijk 10% en 20% op de prijs voor een 

driejarige overeenkomst. 
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Website 

De MHCE website wordt veelvuldig geraadpleegd door alle leden. Een banner op de website of in 

onze E-Nieuwsflits zorgt zeker voor attentiewaarde en is tevens weer een link naar uw eigen site 

die bijdraagt aan een hogere score van uw website in Google.  

 

Wij kennen de volgende online mogelijkheden: 

 Banner met doorlink op de Homepage en website   € 120,- / jaar 

 Banner met doorlink in de E-Nieuwsflits    € 120,- / jaar 

 

De banners dienen de volgende afmetingen te hebben: 216 X 66 pixels en mogen maximaal 100 

KB groot zijn. Voor grotere banners dient de hoogte te variëren in stappen van 66 pixels. Plaatsing 

en prijzen van grotere banners dient afgestemd te worden met de Sponsorcommissie. 

 

Contractsduur: 3 jaar. 

Wilt u korter sponsoren? Geen punt bij MHCE. In plaats van 3 jaar kunt u ook voor 2 of zelfs maar 

1 jaar sponsoren. De toeslagen hiervoor bedragen respectievelijk 10% en 20% op de prijs voor een 

driejarige overeenkomst. 

 

Materiaalsponsoring 

Goed materiaal is onontbeerlijk voor een goede training of wedstrijd. MHCE investeert jaarlijks veel 

geld in keeperspullen, teambags met pilonnen en hesjes, hockeyballen etcetera.  

Wilt u uw bedrijfsnaam verbinden aan dit broodnodige materiaal? Neem dan geheel vrijblijvend 

contact met ons op en wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden. Een voorbeeld: 

 

Sponsoring hockeyballen       € 250,- / jaar 

Uw logo wordt gedrukt op alle hockeyballen die dat seizoen door MHCE worden besteld. Dit bedrag 

is exclusief de eenmalige opdrukkosten. Deze zijn afhankelijk van uw logo en aantal kleuren in uw 

logo.  

 

 

Trainersponsoring 

De jeugd heeft de toekomst, ook in Emmen. MHCE investeert veel in de training van haar 

jeugdleden waarbij het samenzijn niet alleen hockeytechnisch van aard is, maar ook bedoeld is om 

lekker samen te bewegen. 

 

Goede trainers opleiden en belonen kost echter geld. Wij streven naar zo goed mogelijke trainers 

omdat een trainer toch al snel verantwoordelijk is voor de vorming van 10 tot 15 jeugdleden.  

 

Vandaar dat wij de mogelijkheid hebben bedacht om een tof meerdere trainers  te kunnen 

sponsoren. In deze optie neemt uw bedrijf de beloning van een trainer voor haar rekening en 
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draagt daarmee een steentje bij aan de training en vorming van onze jeugdleden. Alle trainers 

worden uitgerust met een professioneel en onderscheidend trainingsjack waarop duidelijk uw 

bedrijfsnaam zal worden vermeld.  

Dit is de meest sympathieke en betrokken wijze van sponsoring binnen ons pakket.  

 

Wij kennen de volgende opties: 

 Sponsoring van een individuele trainer    € 500,- / jaar 

 Sponsoring van de gehele jeugdlijn     € 5.000,- / jaar 

 Sponsoring van de senioren en veteranen lijn   € 2.500,- / jaar 

 Sponsoring van alle trainers     € 7.000,- / jaar 

 

Deze bedragen zijn excl. de eenmalige aanschaf- en drukkosten voor de kleding voor de trainers. 

 

W o r d t  u  o o k  V r i e n d  v a n  M H C E ?  

Zoals u kunt lezen biedt MHCE meer dan voldoende mogelijkheden om uw bedrijf extra onder de 

aandacht te brengen bij een grote en interessante doelgroep. Graag gaan wij deze vriendschap met 

uw bedrijf aan waarbij wederkerigheid bij ons voorop staat. 

 

Naast de genoemde producten denken wij graag met u mee op welke wijze wij uw bedrijf nog meer 

bij onze leden, sponsoren en bezoekers onder de aandacht kunnen brengen zodat de sponsoring u 

niet alleen een sympathiek en maatschappelijk verantwoord gezicht geeft maar dat uw bedrijf ook 

daadwerkelijk zelf profijt heeft bij de sponsoring. 

 

C o n t a c t  m e t  M H C E  

Wilt u contact met ons opnemen? Mail dan naar Sponsorcommissie@hockeyclub-emmen.nl. 
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