Sponsormogelijkheden bij HCL
Voor iedere sportclub, zo ook voor Handbal Combinatie de Liemers (HCL) een vergaande
samenwerking tussen de handbalafdelingen van s.v. Loo en Sportclub Groessen, zijn
sponsoren van het grootste belang om de boel “op eigen benen” draaiende te houden.
HCL hanteert verschillende vormen van sponsoring, waardoor het voor iedere sponsor
aantrekkelijk is, om in welke vorm dan ook, te sponsoren.
Tevens geven alle vormen van sponsoring de sponsor de mogelijkheid om gratis alle
thuiswedstrijden van het 1e damesteam te bezoeken.
Hieronder zijn de verschillende vormen kort beschreven.
Welke sponsoropties zijn er nu:

Vriend van HCL

€ 50,- per seizoen

Evenementensponsor

€ x,- per evenement

Digi sponsor

€ x,- per seizoen

Digi plus sponsor

€ x,- per seizoen

Hoofdsponsors

Variabel

1.
2.
3.
4.
5.
6. sponsoring sporttassen van ‘n team

Variabel

7. sponsoring trainingspakken van ‘n team

Variabel

Vriend van HCL is een vorm van sponsoring waarbij het gaat om een bijdrage van € 50,= van
een particulier persoon. Je hebt dan gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van dames 1.
Evenementensponsor: bij deze vorm van sponsoring gaat het om sponsoring van een door
HCL georganiseerd evenement.
Digi sponsor: bij deze vorm van sponsoring levert de sponsor digitaal een logo aan dat wordt
geplaatst op de sponsorpagina van de website van HCL.
Digi plus sponsor: bij deze vorm van sponsoring levert de sponsor digitaal een logo aan dat
wordt geplaatst op de sponsorpagina van de website van HCL. Bij klikken op het logo ga je
naar de website van de sponsor. Ook staat de sponsor op een banner en in het
programmablaadje tijdens alle thuiswedstrijden van dames 1.

Hoofdsponsors HCL: bij deze vorm van sponsoring wordt het logo van iedere hoofdsponsor
op een beschikbare plek op het wedstrijdtenue van alle teams geplaatst. Bij de dames 1 en 2
komen de logo’s van alle hoofdsponsors ook op de sporttassen en trainingspakken Verder
worden de logo’s geplaatst op de sponsorpagina van de website van HCL, op een banner
tijdens alle thuiswedstrijden van dames 1 en 2 en in het programmablaadje tijdens alle
thuiswedstrijden van dames 1.
De hoofdsponsors voor de seizoenen 2020 t/m 2023 zijn al bekend te weten Le Petit Pain,
Palm Groessen. kdv Pepeloentje, The Travelclub Dorien den Balvert en Liemers Fietsen.

Tot slot kunt u nog sporttassen of trainingspakken sponsoren voor ’n bepaald team: bij
deze vorm van sponsoring gaat het om sponsoring van sporttassen of trainingspakken aan
een bepaald HCL-team. Uw bedrijfslogo wordt verwerkt op de sporttas of het trainingspak.
Wil je graag Vriend van HCL worden of heeft u interesse in 1 van de andere bovenstaande
sponsormogelijkheden laat het ons dan weten via sponsoring@hcliemers.nl
Dan nemen wij contact op!
Voor het zoeken van wedstrijdsponsors voor dames 1 hebben wij nog een vacature. Deze
functie houdt in dat je aan het begin van het seizoen op zoek gaat naar wedstrijdsponsoren
(max. 12) voor alle thuiswedstrijden. Deze sponsoren betalen een X-bedrag aan de
vereniging, sponsoren de wedstrijdbal en worden genoemd in het programmablaadje.
Uiteraard krijgen ze een vriendelijke ontvangst bij de desbetreffende wedstrijd. Ben jij
iemand die ons hiermee wil helpen, mail ons.
Website: www.hcliemers.nl
E-mailadres: sponsoring@hcliemers.nl
Contactpersonen:
Koos Roelofs
Elcke van Onna
Erika Robbe
Jacqueline van Dijk
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