
SPONSOR
MHC DE MEZEN
En draag ons een warm hart toe 
want De Mezen dat zijn we samen!

DOE JE OOK MEE? 



SPONSORING

Als deelnemer van de 'Club van 100’ doneer je jaarlijks 100 euro
aan De Mezen, waarbij deze donatie breed ingezet wordt ter

verbetering van onze accommodatie en/of sportieve
evenementen voor de (jongste) jeugd! Op een bord in de vorm van
een hockeyveld dat in het clubgebouw hangt zijn de namen van de

huidige leden van de club van 100 opgenomen. 
Iedereen kan deelnemen: bedrijven en particulieren.

Onderdeel                                                   Contractduur     Jaarafdracht 

HOOFDSPONSOR  3 jaar € 5.000

TEAMSPONSOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie hiervoor de volgende pagina svp.

ACCOMMODATIE

DIGITAAL
Vermelding op de website 2 jaar  €    100

CLUB VAN 100

Contact opnemen met sponsorcommissie? Mail naar sponsoring@mhcdemezen.nl

Fun!
 

WWW.MHCDEMEZEN.NL

Alle bedragen zijn jaarlijkse club afdrachten 

Bord langs veld 1 3 jaar €    500
Bord langs veld 2 3 jaar €    425
Bord langs veld 3 3 jaar €    375
Doek achter doel veld 1 en 2 3 jaar €    750

Naamgeving veld 3 jaar €    750

Doek achter doel veld 3 3 jaar €    600

Naamgeving kleedkamer 3 jaar €    500
Naamsvermelding entree clubhuis 3 jaar
Bedrukking dugouts   Veld 1 3 jaar €    750

Bedrukking goals        Veld 1

3 jaar €    650Bedrukking dugouts   Veld 2
Bedrukking dugouts   Veld 3 €    600

€    500
3 jaar
3 jaar

Bedrukking goals        Veld 2 €    4503 jaar
Bedrukking goals        Veld 3 €    4003 jaar

€    750



SPONSORING

De sponsorcommissie heeft met veel zorg een aantal documenten
gemaakt om het regelen van gesponsorde teamkleding eenvoudiger

te maken en het proces sneller te laten verlopen. We hebben alle
spelregels rondom sponsoring van teamkleding zo compleet en

duidelijk mogelijk beschreven. Veel vragen worden waarschijnlijk
met die documenten beantwoord, andere vragen kunnen gesteld

worden via teamkleding@mhcdemezen.nl

VRAGEN RONDOM TEAMKLEDING?

Contact opnemen met sponsorcommissie? Mail naar sponsoring@mhcdemezen.nl

Fun!
 

WWW.MHCDEMEZEN.NL

TEAMKLEDING

1ste team Heren en/of Dames   in overleg met sponsorcommissie  

Overige teams                                        contractduur minimaal 1 jaar 

Optie 1 
Met Mezen-logo (dan verplicht Brabo kleding) en sponsoruiting, 
kosten per team excl. kleding -en drukkosten*, 
afdracht aan de club is 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  

Optie 2
Zonder Mezen-logo, met sponsor uiting, kosten per team excl. kleding 
-en drukkosten*, afdracht aan de club 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   

EXTRA INFORMATIE
Voor details en *calculatie hulp rondom kledingsponsoring zijn er
speciale documenten beschikbaar via de website van De Mezen en 
ook deze link: https://tinyurl.com/Mezenteamkleding 

 €    100
 €    150
 €    500

 €    200
 €    300

 €    1.000


