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Beste sponsor,
Leuk dat je (mogelijk) een team gaat sponsoren, want zonder sponsors kan een club niet bestaan!
Wij zijn een vereniging die enorm geïnvesteerd heeft in velden, faciliteiten, trainers, een fijn clubhuis
en vele andere zaken. Zoals alle andere verenigingen hebben wij veel inkomsten misgelopen
vanwege Corona, zoals bar-inkomsten, opbrengsten van evenementen, etc.
Jullie hulp, hoe groot of klein ook, stellen we dus ontzettend op prijs. De Mezen dat zijn we samen!
De bedoeling is om jullie sponsorgeld onder meer in te zetten voor evenementen, clinics en andere
activiteiten voor de jeugd van De Mezen.
In de bijlage ‘keuzemogelijkheden’ vind je een overzicht van de sponsormogelijkheden qua kleding
voor je team. Uiteraard gaan wij ervan uit dat jullie een Mezen hart hebben en gaan voor de optie via
DAKA/Brabo, die huisleverancier zijn van de kleding en gebruiker van ons Mezen-logo. Hiervoor
belonen we jullie met een lagere clubafdracht EN kan het team met trots het Mezen-logo op zijn
kleding dragen.
De wedstrijdshirts gesponsord door Brabo zijn reeds met logo gesponsord door onze hoofdsponsor
ABN AMRO (m.u.v. Dames 1 en Heren 1). Op deze wedstrijdshirt kunnen geen extra sponsors bij. Heb
je hier interesse in sponsoring van de wedstrijdshirts, neem dan contact op met de
sponsorcommissie (sponsoring@mhcdemezen.nl).
Met dit document en de bijlagen verwachten we het eenvoudiger en duidelijker te hebben gemaakt
om een team te voorzien van nieuwe teamkleding. Voor vragen over teamkleding, overleg of het
plannen van een afspraak, e-mail naar de sponsorcommissie, teamkleding@mhcdemezen.nl.

Met vriendelijke groet,

Sponsorcommissie MHC De Mezen
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1. Spelregels sponsoring
Het doel van sponsoring is dat het team zich buiten het veld als eenheid presenteert, bij voorkeur in
Brabo kleding en met het Mezen-logo, waarbij de sponsor(s) gebruikmaakt/-maken van de
mogelijkheid om hun bedrijf onder de aandacht te brengen van team, ouders, leden, de tegenpartij
en bezoekers. Sponsors hebben de mogelijkheid om bijvoorbeeld trainingspakken, (trainings)shirts,
hoodies, of vesten aan een team ter beschikking te stellen en deze te voorzien van een bedrijfsnaam
en/of -logo van een sponsor. Voor het wedstrijdshirt is een contract met ABN AMRO gesloten (m.u.v.
Dames 1 en Heren 1).
Het is van belang te weten dat aan de sponsoring van een team van MHC De Mezen regels zijn
verbonden.
1. MHC De Mezen is eigenaar van het beeld- en woordmerk. Het gebruik van naam en logo van de
club is alleen toegestaan op Brabo-kleding via DAKA.
2. Het clublogo mag alleen gebruikt worden met toestemming van de sponsorcommissie van de
club.
3. Het clublogo van De Mezen mag niet op een creatieve manier veranderd of aangepast worden.
4. MHC De Mezen heeft een contract afgesloten met Brabo en DAKA, hierin is vastgelegd dat alleen
op Brabo kleding het Mezen-logo gedrukt mag worden. Levering van de Brabo kleding gaat via
DAKA. Indien we ons hier niet aan houden en het Mezen-logo op een ander merk kleding gedrukt
wordt, krijgt MHC De Mezen hiervoor een boete, deze zal worden doorberekend aan het team of
de sponsors van het team. (Met dit contract heeft DAKA onze wedstrijdshirts gesponsord.)
5. Als de kleding en/of artikelen zonder Mezen-logo EN zonder sponsoruiting aan een team wordt
verstrekt, is er geen afdracht aan de vereniging verplicht.
6. Als de kleding en/of artikelen MET Mezen-logo en zonder sponsoruiting aan een team wordt
verstrekt, is er WEL afdracht aan de vereniging verplicht.
7. De kledingkeuze is vrij uit de kledinglijn van Brabo (verkrijgbaar via DAKA), een deel van de
mogelijkheden hebben we opgenomen in dit document. Op de Brabo kleding krijgen we als
Mezen een korting van 20% op de adviesprijzen van Brabo. Op de uitlopende kledingcollectie
krijgen we in seizoen 2021-2022 40% korting, deze collectie is nog beperkt beschikbaar.
8. Waar wordt gesproken over teamkleding, wordt hier naast alle kledingartikelen ook tassen
bedoeld.
9. Alleen na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de sponsorcommissie en/of het
bestuur van De Mezen mag het clublogo op andere artikelen dan welke door Brabo/DAKA
geleverd kunnen worden, gebruikt worden.
10. De sponsors dienen vooraf via het formulier gemeld te worden aan DAKA en de
sponsorcommissie van De Mezen.
11. De sponsor(s) draagt (dragen) de kosten van de teamkleding inclusief de gewenste bedrukking en
de clubafdracht.
12. De sponsor(s) geeft (geven) jaarlijks bij de sponsorcommissie aan welk(e) team(s) de kleding zal
dragen.
13. De sponsorkleding kan aan spelers in bruikleen worden gegeven of aan de spelers worden
geschonken. De sponsor draagt zorg voor passende kleding. De gebruiker van de sponsorkleding
draagt zelf zorg voor onderhoud aan het tenue en zorgt ervoor dat het schoon en vrij van schade
is. Bij verlies van kleding in bruikleen, dient de speler te zorgen voor vervanging.
14. De clubkleuren van De Mezen zijn geel en donkerblauw. Brabo heeft tevens kleding in de kleuren
Red, Black, White, Blue en Oranje beschikbaar. Van andere merken dienen kleuren (buiten geel en
donkerblauw) voor aanschaf van de kleding met het team (de spelers/speelsters) te worden
besproken.
3

TEAMSPONSORING MHC DE MEZEN

2021-2022
Juli 2021

15. Conform de huisregels van De Mezen is de kleur van een uitshirt blauw bij uitwedstrijden naar een
club met gelijkend (geel) wedstrijdshirt als De Mezen. Een shirt in de kleur donkerblauw kan als
uitshirt worden gebruikt.
16. Door aanschaf van teamkleding voor het sponsoren van een team, ga je akkoord met de spelregels
en de clubafdracht.

2. Sponsors
1. De sponsors moeten van tevoren kenbaar gemaakt worden via het formulier. Inclusief de
factuurgegevens en contactpersonen van de sponsors. Dit geldt voor de sponsoring van Brabokleding en ook voor sponsoring van niet-Brabo-kleding.
2. Als club vinden we bepaalde uitingen niet geschikt voor teamkleding, tevens hebben wij
afspraken met de bestaande sponsors. Een nieuw bedrijf kan conflicterend zijn met de afspraken
met de bestaande sponsors, daarom vragen we je de sponsors op het formulier in te vullen.
Indien je twijfelt, neem altijd even contact op met teamkleding@mhcdemezen.nl.
3. Sponsoruitingen moeten passend zijn bij de aard van de vereniging, dit ter beoordeling van de
sponsorcommissie, zo nodig in overleg met het bestuur. Onder meer uitingen die reclame maken
voor alcoholische drank, drugs of seks (bij de jeugd) en voor tabakswaren zijn niet toegestaan.
Sponsoring zonder logo is wel toegestaan.
4. Logo’s van (fastfood)restaurants of kroegen zijn wel toegestaan.
5. Gezien het feit dat ABN AMRO hoofdsponsor is zijn andere banken niet toegestaan.

3. Clubafdracht
1. In de clubafdracht is er geen verschil voor lijnteams of een breedteteams. Dames1 en Heren1
vallen niet onder dit beleid. Voor deze teams gelden andere regels.
2. De hoogte van de clubafdracht is afhankelijk van het te sponsoren team (6/8/11tal/junioren/senioren/veteranen) en de keuze voor Met of Zonder Mezen-logo.
3. De hoogte van de clubafdracht is niet afhankelijk van het aantal sponsors of sponsor logo’s op de
kleding.
4. De hoogte van de clubafdracht is niet afhankelijk van het aantal kledingstukken of andere
attributen.
5. Een combinatie van verschillende sponsoring van kleding, borden en/of materialen kan altijd
besproken worden met de sponsorcommissie, hierover gaan we graag in gesprek om een pakket
op maat te maken.
6. Als je als team geen sponsors hebt kunnen vinden, maar toch samen Brabo teamkleding wil
aanschaffen, dan betaal je als vanzelfsprekend de sponsorafdracht niet.
7. Bij een combinatie van beide keuzes (Met en Zonder Mezen-logo) gaan we graag met je in gesprek
om de clubafdracht op maat te maken.
8. Door bestelling van teamkleding en deze beschikbaar stellen aan een team, gaat de sponsor (of
sponsors) akkoord met de clubafdracht.
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Sponsoring voor 1 jaar:
Keuzemogelijkheden Met en Zonder Mezen-logo,
□

Met Mezen-logo (dus Brabo kleding), met of zonder sponsor uiting, kosten per team, per jaar:
A. Sponsoring van een E- of F-team 6-tal en 8 tal
B. Sponsoring van een Junioren A t/m D-team 11-tal
C. Sponsoring van Senioren en Veteranen team 11-tal

€ 100,00
€ 150,00
€ 500,00

We hopen natuurlijk dat iedereen een echt Mezen hart heeft en kiest voor deze optie Met Mezenlogo. Bij sponsoring voor 1 jaar kan de sponsor naast het Mezen-logo kiezen uit bedrukking met voorof achternamen of nummers.
□

Zonder Mezen-logo, met sponsor uiting, kosten per team, per jaar:
A. Sponsoring van een E- of F-team 6-tal en 8-tal
B. Sponsoring van een Junioren A t/m D-team 11-tal
C. Sponsoring van Senioren en Veteranen team 11-tal

€ 200,00
€ 300,00
€ 1000,00

Sponsoring voor 2 of 3 jaar:
1. In jaar 2 is de afdracht gelijk aan het eerste jaar, wederom is een combinatie van sponsoring
bespreekbaar met de sponsorcommissie, ook hierover gaan we graag met je in gesprek om een
pakket op maat te maken.
2. Bij de Senioren en Veteranen is ook sponsoring voor 3 jaar mogelijk. De clubafdracht voor het
tweede en derde jaar is gelijk aan het eerste jaar.
3. Als kleding in bruikleen gegeven wordt voor meerdere jaren, verzamelt indien benodigd de
teammanager, of de contactpersoon namens de sponsors, aan het einde van het seizoen de
kleding. In overleg met de sponsor(s) wordt de kleding het volgende seizoen weer ter beschikking
gesteld.
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4. Brabo kleding
1. In de bijlage Keuzemogelijkheden Brabo kleding hebben we voorbeelden gegeven van een aantal
mogelijkheden van Brabo. Naast deze Brabo kleding heeft Brabo nog meer keuze, hiervoor willen
we u verwijzen naar de website van Brabo: www.Brabohockey.com.
2. In de bijlage staan voorbeelden van de mogelijke kleuren aangegeven en de beschikbare maten.
3. Een groot deel van de collectie van Brabo is te passen bij DAKA Harderwijk. Dit betreft: Brabo
Jackets (nieuw, vanaf september 2021), Brabo Tech Hooded, Brabo Tech Pants, Brabo Pants
(nieuw, vanaf september 2021), Trainingshirts, Skorts (rokjes) en Shorts.
4. Kleding welke niet bij DAKA Harderwijk aanwezig is om te passen, kunt u voorafgaand aan het
bedrukken door Klaassen, alsnog passen. Indien blijkt dat er een andere maat benodigd is, wordt
deze kleding voor het bedrukken door DAKA gewisseld. Dit betreft bijvoorbeeld de Goalie shirts,
Tracksuit Elite Jacket en Pants, Coachjacket en Rainjacket.
5. Conform de huisregels van De Mezen is de kleur van een uitshirt blauw bij uitwedstrijden naar een
club met gelijkend (geel) wedstrijdshirt als De Mezen. Een shirt in de kleur Navy kan als uitshirt
worden gebruikt.

5. Tegenprestatie
1. Naast naamsbekendheid en eeuwigdurende dank van het team zal elke sponsor worden
uitgenodigd voor een sponsorevenement/-borrel (zodra dit door alle maatregelen rondom COVID
weer mogelijk is).
2. Alle teamsponsors worden (tenzij niet gewenst) vermeld op een aparte teamsponsor-pagina op de
website van MHC De Mezen. Hiervoor moet door de sponsor zelf het logo worden aangeleverd bij
de sponsorcommissie via teamkleding@mhcdemezen.nl.
3. Ieder team maakt een teamfoto (of meerdere foto’s) met de sponsoruiting duidelijk zichtbaar en
stuurt deze naar De Mezen, zo kan deze worden verspreidt via de social media kanalen van De
Mezen. Hiervoor vragen wij de coaches/managers de foto(‘s) met korte begeleidende tekst naar
de communicatiecommissie van De Mezen te sturen, webredactie@mhcdemezen.nl. Uiteraard
gebeurt een en ander volgens de AVG-regels (desnoods met de rug op de foto, waar de
sponsoruiting staat).

6. Bedrukking
MHC De Mezen en DAKA hebben voor textielbedrukking van de Brabo kleding een fijne samenwerking
met Klaassen in Harderwijk.
Naast het Mezen-logo en de naam en/of het logo van de sponsor kun je namen of nummers laten
drukken. De eerste communicatie met Klaassen loopt via DAKA Harderwijk (of mailt u de bestelling
naar DAKA en cc naar Klaassen en teamkleding@mhcdemezen.nl).
1. De drukkosten staan vermeld in hoofdstuk 11, deze zijn afhankelijk van 1 kleur/full colour en de
afmeting van het logo/letters/nummers.
2. Indien een sponsorlogo nog niet bekend is bij Klaassen, worden er instelkosten voor dit logo
berekend.
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3. De kosten van bedrukking worden door de sponsors rechtstreeks afgerekend met Klaassen. De
digitale drukproef ontvangt u rechtstreeks van Klaassen.
4. Voor afstemming over de digitale drukproef of vragen over bedrukking kan contact opgenomen
worden met Roland Bosma van Klaassen via roland@klaassenbvharderwijk.nl.
5. De kleur van de bedrukking is standaard wit op donker/gekleurd textiel, op witte en lichte kleuren
is dit blauw of zwart.
6. Via formulier 4 zijn de wensen voor de bedrukking aan te geven.
7. De sponsorlogo’s bij voorkeur aanleveren in .ai of .eps, bij aanlevering van .pdf zal Klaassen
checken of deze geschikt is voor bedrukking.
8. Klaassen werkt voor het bedrukken van de teamkleding voor De Mezen met een standaard
lettertype, indien een ander lettertype gewenst is, kan dit worden besproken met de
sponsorcommissie en Klaassen.
9. Klaassen is in het bezit van het Mezen-logo om op de Brabo kleding te drukken.
10. Bij teamsponsoring wordt het clublogo van De Mezen op de linkerborst geplaatst.
11. Naast kleding bedrukken is het ook mogelijk om rugtassen of sticktassen te bedrukken. Voor
bedrukking van tassen is de stof van de Tribute serie tassen het meest geschikt. Dit zijn de Backpack
Tribute Junior en Senior en de Stickbag Tribute.

7. Tijdsplanning
Bij de bestelling van de teamkleding bij DAKA, kan DAKA een indicatie van de levertijd opgegeven. De
uiteindelijke levering van de teamkleding is tevens afhankelijk van het bedrukken van de kleding. Ook
de goedkeuring op de offerte van DAKA en de digitale drukproef van Klaassen in natuurlijk van
invloed op de totale planning.
1. Na aanvraag van de offerte bij DAKA, ontvangt u binnen 5 werkdagen uw offerte. (in de
vakantieperiode kan dit langer duren)
2. Na akkoord op de offerte bij DAKA, verstrekt DAKA binnen 10 werkdagen de kleding aan
Klaassen, mits voorradig bij Brabo. De nieuwe collectie van Brabo is pas vanaf september 2021 te
passen en leverbaar.
3. Na aanlevering van de juiste logo’s maakt Klaassen binnen 5 werkdagen een digitale drukproef,
deze ontvangt u via de e-mail.
4. Na akkoord op de digitale drukproef en ontvangst van de kleding door DAKA, heeft Klaassen 5-10
werkdagen nodig na ontvangt van de kleding om de teamkleding te bedrukken.
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8. Stappenplan – Met Mezen-logo – Brabo via DAKA
1. Inventariseer (mogelijke) sponsor(s) in het team.
2. Bespreek met de sponsor(s) wat er gesponsord gaat worden (keuze met/zonder Mezen-logo) en
wat de duur wordt van de sponsoring wordt.
3. Vul de formulieren 1 en 2 in.
4. Laat de spelers de kleding (indien benodigd en mogelijk) passen bij DAKA Harderwijk en vul de
maten in op formulier 3.
5. Vul de formulieren volledig in met alle gevraagde informatie aangaande sponsor(s), bedrukking
en maten van de spelers.
6. Verzamel de logo’s van de sponsors.
7. Stuur de formulieren tezamen met de logo’s naar teamwear@daka.nl met een cc naar
teamkleding@mhcdemezen.nl.
8. Controleer de offerte van DAKA en geef deze akkoord aan DAKA, met een cc naar
teamkleding@mhcdemezen.nl.
9. Controleer de digitale drukproef, deze ontvang je van Klaassen.
10. Geef eventuele opmerkingen op de digitale drukproef door. Accordeer de drukproef als deze
akkoord is, met een cc naar teamkleding@mhcdemezen.nl.
11. Haal de kleding op bij DAKA Harderwijk. Je krijgt van Klaassen en/of DAKA een e-mailbericht als
je kleding klaar ligt. Kijk bij het ophalen of de bestelling volledig aanwezig is en kijk ook of alle
bedrukking juist is.
12. Deel de teamkleding uit aan het team en communiceer of de kleding voor de speler is, of dat de
kleding in bruikleen gegeven wordt.
13. Betaal de ontvangen facturen. In totaal ontvangt elke sponsor 3 facturen. De sponsor ontvangt 1
factuur van DAKA voor de kleding, 1 factuur voor de bedrukking van Klaassen en 1 factuur van
MHC De Mezen voor de clubafdracht.
14. Maak een foto (of foto’s) van het team in de mooie nieuwe teamkleding.
15. Stuur een foto (of meerdere foto’s) van het team in de teamkleding naar
webredactie@mhcdemezen.nl, voor plaatsing op social media en de website.

9. Stappenplan – Zonder Mezen-logo
1. Inventariseer (mogelijke) sponsor(s) in het team.
2. Bespreek met sponsor(s) wat er gesponsord gaat worden (keuze met/zonder Mezen-logo) en
duur van de sponsoring.
3. Vul formulier 1 volledig in met alle gevraagde informatie aangaande sponsor(s) naar
teamkleding@mhcdemezen.nl.
4. Regel de teamkleding bij de zelf gekozen partij.
5. Deel de teamkleding uit aan het team en communiceer of de kleding voor de speler is, of dat de
kleding in bruikleen gegeven wordt.
6. Betaal de ontvangen factuur. Elke sponsor ontvangt een factuur voor de clubafdracht van MHC
De Mezen. Na betaling van de factuur en aanlevering van de sponsorlogo’s zullen de sponsors op
de website van De Mezen worden vermeld op de sponsorpagina.
7. Maak een foto (of foto’s) van het team in de mooie nieuwe teamkleding.
8. Stuur een foto (of meerdere foto’s) van het team in de teamkleding naar
webredactie@mhcdemezen.nl, voor plaatsing op social media en de website.
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10. Indicatieprijzen Klaassen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Logo De Mezen, 1 kleur:
Logo sponsor, full colour 100-200 cm2:
Logo sponsor, 1 kleur 100-200 cm2:
Logo sponsor, full colour 0-100 cm2:
Logo sponsor, 1 kleur 0-100 cm2:
Nummer klein, 1 kleur
Voor- of achternaam, 1 kleur
Instelkosten nieuw sponsor logo

€ 0,00
€ 8,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 5,00
€ 3,50
€ 6,00
€ 50,00

Prijzen inclusief btw.
DAKA neemt de drukkosten voor het Mezen-logo op Brabo-kleding op zich.

11. Indicatieprijzen teamkleding
Om een eerste idee te hebben wat kost om een team te voorzien van teamkleding, een paar
voorbeelden ter indicatie.
A. Jacket (nieuw, leverbaar vanaf september 2021)
- Uitgaande van een team van 15 spelers (14+1keep, volwassen maten, A t/m D-team)
- Bedrukking met: Mezen-logo, 1 sponsorlogo in 1 kleur van 100-200 cm2.
- Subtotaal kosten DAKA en Klaassen ca. € 690,-- Clubafdracht De Mezen € 150,-- Totaal ca. € 840,-B. Tech Hooded Sweat – uitlopende collectie – 40 % korting, zolang de voorraad strekt.
- Uitgaande van een team van 10 jongste jeugdspelers (kindermaten, E of F-team)
- Bedrukking met: Mezen-logo, 1 sponsorlogo’s in 1 kleur van 100-200 cm2.
- Subtotaal kosten DAKA en Klaassen ca. € 330,-- Clubafdracht De Mezen € 100,-- Totaal ca. € 430,-C. Trainings shirts
- Uitgaande van een team van 15 spelers (14 shirts en 1 keepershirt, A t/m D-team)
- Bedrukking met: Mezen-logo, 1 sponsorlogo in 1 kleur van 100-200 cm2.
- Totaal kosten DAKA en Klaassen ca. € 460,-- Clubafdracht De Mezen € 150,-- Totaal ca € 610,-Om zelf snel een inschatting van de kosten voor je team te kunnen maken, hebben we een excel
document gemaakt met daarin de prijzen van DAKA en van Klaassen. Met het invoeren van de
aantallen en gewenste bedrukking kan je voordat je de offertes binnen hebt al berekenen en een en
ander direct afstemmen met je sponsor(s). Aan dit document kunnen geen rechten ontleend
worden.
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12. Slot
1. Indien sponsors/leden/teams zich niet houden aan dit sponsorreglement zullen zij hierop door de
sponsorcommissie en/of het bestuur worden aangesproken. Zo nodig zullen passende
maatregelen worden genomen.
2. In geval van onduidelijkheid over deze spelregels, de uitleg, de uitgangspunten of consequenties
ervan, treedt de sponsorcommissie in overleg met het bestuur van MHC De Mezen. Deze
spelregels kunnen, indien daartoe aanleiding is, door het bestuur worden aangepast.
3. Indien jullie aanvullingen, tips of suggesties voor ons hebben voor het seizoen 2022-2023
vernemen wij die graag via teamkleding @mhcdemezen.nl.
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