
   
  

 	

H.B.C. 
DE LEUKSTE VOETBALCLUB 

HBC, zo zijn onze manieren 

een toonaangevende vereniging van ruim 

1.200 leden, jongens, meisjes, vrouwen en 

mannen, waar plek is voor iedereen die 

vanuit haar /zijn mogelijkheden kan en wil 

sporten. Waar plezier in voetbal voorop 

staat, waardering voor een ander 

vanzelfsprekend is, ruimte is om jezelf te 

kunnen zijn, je uitgedaagd en uitgenodigd 

voelen om erbij te horen, te leren en te 

ontwikkelen. `met een sterk groeiende 

jeugdafdeling, een fantastische eigentijdse 

accommodatie, HBC veruit de leukste club 

in Heemstede en ver daarbuiten.  
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is een ambitieuze eigentijdse sportvereniging 

midden in de samenleving, die boeit, verbindt, 

uitnodigt en uitdaagt. Waar plezier, ontspanning en 

prestatie hand in hand gaan. HBC is een 

voetbalfamilie met een rijk verleden, een club met 

traditie, vol van verwachting en vertrouwen de 

focus gericht op de toekomst 
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HBC en het bedrijfsleven 

Bij HBC vormt ontwikkeling, 

betrokkenheid, respect, sportiviteit, 

plezier en ambitie de oranje draad 

door de vereniging.  

Vanuit deze identiteit wil HBC voetbal  

zich verbinden aan het regionale 

bedrijfsleven. Zoekend naar 

partnership die de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid ondersteunen 

en deze verder kunnen verbeteren, 

versterken en uitbouwen  
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PARTNERS EN SPONSORING I  SPONSORING@SVHBC.NL I WWW.SVHBC.NL I SPORTPARK DE TOEKOMST HEEMSTEDE 

 
 
 
 
 
 

 
HBC omdat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HBC partner a la carte 
 

1. Gast bij HBC activiteiten en evenementen 
2. Bedrijfslogo op de website met link naar eigen website 
3. Naam / logo op klein bord bij entree clubhuis 
4. Bord/doek (serie) met naam en logo op (hoofd)veld 
5. Vlaggen met naam en logo langs (hoofd)veld 
6. Narrowcasting logo / acties op schermen in clubhuis 
7. Reclameacties plaatsen pop-up banner website 
8. Kleding team 
9. Gebruik van de faciliteiten op sportpark de Toekomst 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 

Partner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 € 
Mini X X        100 
Pupil X X X       175 
Junior X X X X      350 
Senior X X  X X X X   650 
Zakelijk X X  X X X X  X NTB 
Hoofd X X  X X X X X X NTB 
Kleding X X      X  NTB 
           

 

PARTNER /SPONSOR VAN  
H.B.C. 
EEN LOGISCHE KEUZE 

HBC en het bedrijfsleven  
 
U bent/wordt partner van HBC voetbal, omdat het 
zakelijk of persoonlijk aantrekkelijk voor u is. Dat kan 
omdat de waarden van HBC u aanspreken en het 
imago van uw bedrijf versterken. Dat kan ook omdat 
u de naamsbekendheid van uw bedrijf wilt 
verbreden, of omdat direct toegang tot de 1.200 
leden en achterban van HBC uw marktbereik 
vergroot.  Weer een andere mogelijkheid is het 
contact / het netwerken met andere 
ondernemingen. En er is meer, veel meer, welke 
reden(en) het best bij u aansluit HBC biedt het u 
allemaal.  
	

         Imago versterken 
HBC profileert zich als de meest aansprekende en 
spraakmakende maatschappelijke voetbalclub in de 
regio. Als partner van HBC krijgt u alle ruimte, 
mogelijkheden en middelen om uw imago als  
maatschappelijke verantwoordelijk ondernemer te 
versterken, verbeteren uit te bouwen 
 
        Omzet 
Als partner heeft u niet alleen direct toegang tot het 
netwerk van 1.200 leden, met ongetwijfeld een grote 
groep die voor uw bedrijf interessant kan zijn, maar ook de 
mogelijkheid om middels de website en facebook veel 
gerichter een bredere doelgroep te bereiken. Al naar 
gelang de keuze van uw sponsorpakket is er meer, veel 
meer mogelijk 
 
         Persoonlijk 
Betrokkenheid tonen is de voornaamste reden van 
bedrijven om partner van HBC te worden. U bent vaak zelf 
betrokken bij de vereniging als lid of als ouder van een 
jeugdlid. U sponsort dan vaak om de 
vereniging een warm hart toe te dragen. Ook of misschien 
juist dan is HBC er alles aan gelegen om u aan te tonen 
wat er met uw ondersteuning is bereikt en mogelijk op 
welke manier sponsoring ook voor u naast betrokkenheid 
nog interessanter kan zijn 
 
          Netwerken 
Naast de bekende en zeer gewaarde uitnodiging voor de 
sponsors van de vriendenclub bij de thuiswedstrijden van 
HBC zondagselectie, organiseert HBC dit jaar een drietal 
evenementen waar u vrijblijvend voor wordt uitgenodigd. 
We garanderen u wel, dat als u er niet bij had kunnen zijn, 
dat u de volgende dag niet mee kunt praten waar heel 
de regio (en ver daarbuiten) het over heeft. 
 
        Naamsbekendheid 
Zeg maar waar, wat en hoe u het hebben wilt. De 
mogelijkheden om uw bedrijfsnaam zichtbaar te 
verbinden met HBC voetbal kan op verschillende 
manieren. Of het sponsor logo van HBC nu bij u in het 
bedrijf is, langs het veld op de tribune, op de website, 
narrow casting alles is mogelijk om continue bij uw 
doelgroep in beeld te blijven. 
	



 
 
SPONSORING 
 
HOE WORD OF BLIJF IK SPONSOR/PARTNER VAN HBC-VOETBAL 
 
Allereerst zijn er voor u persoonlijk en / of uw bedrijf afwegingen die de meerwaarde van 
een verbintenis met HBC mogelijk maken. Welke dat ook zijn HBC, gaat graag de 
uitdaging aan om uw uitganspunten, verwachtingen en investering, helder te koppelen 
aan de tegenprestatie van HBC en het volgen van de resultaten. 
 
HBC DE LEUKSTE CLUB 
 
HBC biedt voetbal voor mensen en sponsoring voor bedrijven. De verzamelnamen ‘leden / sponsors’ 
mag dan wat misleidend zijn, maar bij HBC kijken we allereerst naar de individuele belangen, wensen, 
verwachtingen en mogelijkheden van elk bedrijf of persoon. Voetballen en sponsoren kan overal, maar 
bij HBC, daar wil je noot meer weg. 
 
SPONSORGELD WAARHEEN/WAARVOOR 
. 

 
 
 
U DRAAGT BIJ             HBC LEVERT 
                                  
HBC voetbal biedt diverse mogelijkheden voor  
de invulling van partnership en sponsoring, van  
confectie tot maatwerk, van uitbundig tot  
ingetogen, van incidenteel tot structureel, we  
verkennen graag met u de wensen en 
mogelijkheden 
 
AANGENAAM 
 
Wilt u met HBC voetbal kennis maken, dan bent u voor een eerste indruk altijd welkom op het Sportpark 
van HBC. Om de mogelijkheden van samenwerken te bespreken nodigen wij u uit om met ons contact 
op te nemen. Dat kan en mag via elk lid van de vereniging en direct via een van de leden van de 
sponsorcommissie 
 
Bent u al sponsor en wilt u nieuwe afspraken maken dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons 
opnemen. Voor het (her) bevestigen van afspraken voor het nieuwe seizoen 2016 / 2017 nemen wij 
voor eind september contact met u op.  
 
SPONSORCOMMISSIE HBC VOETBAL 
 
Leo Schoonderbeek – Michel Alders 
W : www.svhbc.nl  
E :  sponsoring@svhbc.nl 
T :  06-30357147 
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Zonder sponsors / partners geen HBC 
voetbal, in ieder geval niet op de 
manier waarop met plezier, 
uitdagend invulling wordt gegeven 
aan de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. U maakt het 
mogelijk om ieder lid kansen en 
mogelijkheden te geven om zich 
thuis te voelen, zichzelf te kunnen zijn, 
samen te sporten in een omgeving 
waar iedereen gelijk is en dank zij u 
optimaal gefaciliteerd. In de grafiek 
een bestedingsoverzicht van 
sponsorgelden op hoofdlijnen. 

	
Sponsoring/partnership 
Soort  Kosten  
Mini  € 100  
Pupil  € 175 
Junior  € 350 
Senior  € 650 
Zakelijk € NTB 
Hoofd  € NTB 
	

Een rijk aanbod aan 
activiteiten, middelen, 
instrumenten, evenementen. 
Waarmee u alle ruimte krijgt 
om zicht te profileren en te 
netwerken. Zie voor meer 
informatie onze website 
www.svhbc.nl/  
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