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SPONSORGIDS HISALIS 2019 

 

 

 
 
 
 
 
Website:  hisalis.nl 
E-mail:  sponsorcie@hisalis.nl 
Adres:  Speckelaan 2 
  2161 HG Lisse 

   https://www.facebook.com/hockeyclub.hisalis 

   twitter.com/hisalis 
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Hisalis is meer dan hockey! 
 
Onze Hockey Club bestaat al bijna 50 jaar en telt zo’n 675 actieve leden. We zijn niet alleen een 
sportieve maar ook een zeer actieve club en hebben een gezonde ambitie om door te groeien 
naar 800 leden. Jaarlijks organiseren we naast onze trainingen en hockeywedstrijden, 
toernooien, clinics, open dagen, lezingen en hockeyfeesten voor jong & oud. Gezelligheid en 
saamhorigheid vinden we zeer belangrijk.  
 
Bij Hisalis staan vier kernwaarden centraal:  

• onderling respect  
• saamhorigheid 
• veiligheid 
• sportiviteit 

 
Vanuit deze kernwaarden zijn dan ook veel van onze leden en ouders van jeugdleden actief als 
enthousiaste vrijwilliger voor de club. Onze thuisbasis is een prachtige complex op een A-locatie 
aan de ringweg in Lisse. Met een multifunctioneel clubhuis, twee semiwatervelden en een zand 
ingestrooid speelveld. 
 
Om onze ambities en groei waar te kunnen maken, zijn we altijd op zoek naar nieuwe sponsors 
en partners die zich kunnen identificeren met onze hockeyclub. 
 
Door uw steun kan de club blijven groeien en werken aan verdere professionalisering.  
In deze gids vindt u meer informatie over wat Hisalis voor uw onderneming kan betekenen en 
hoe we elkaars merk kunnen versterken. Check ook onze site www.hisalis.nl en zie welke online 
mogelijkheden u ter beschikking staan. Of wat dacht u van de speciale LISA app die onze leden 
wekelijks meerdere malen raadplegen voor het laatste (team)nieuws! 
 
Met sportieve groet, 
 
 
 
De Sponsorcommissie 
 Theo van de Grift 
 Monique Wolters 
 Peter van As 
 Linda de Bruin 
 Ronald van der Putten 
 Fred van Westerop 
 
 sponsor@hisalis.nl  
 



 

3/8 
Versie 3.0 september 2019 

 
 
 
Sponsor en beleid 

Sportsponsoring: sympathieke dynamiek 

Hartelijk dank voor uw interesse met betrekking tot het sponsoren van HC Hisalis!  
Dankzij uw hulp kan HC Hisalis gaan doen wat we graag willen doen, namelijk het bieden van 
een gezellige sportieve omgeving, het behouden van een goed onderkomen voor haar leden en 
het stimuleren en bewerkstelligen van maximale prestaties van de teams! 
We bieden u een platform om uw betrokkenheid en directe steun te tonen middels de reclame 
mogelijkheden die wij u bieden. 

Zichtbaarheid 
Naast een actieve hockeyvereniging wordt het terrein ook gebruikt voor andere doeleinden met 
nog meer doelgroepen. Boven de kantine huisvest een kinderopvang met veel dagelijkse 
activiteit en wordt het veld gebruikt door diverse scholen voor sportlessen. Daarnaast ligt het 
veld op een zeer strategische plek waar met name in de zomer erg veel verkeer voor onder 
andere de Keukenhof, de bollenvelden, of het goedbezochte bloemencorso langskomt. 

Zichtbare resultaten 
Sponsorresultaten zijn direct zichtbaar. We bieden diverse mogelijkheden met betrekking tot 
communicatie-uitingen in en om het veld, zoals bordsponsoring en/of veldsponsoring. Maar ook 
reclame-uitingen op de beeldschermen in ons clubhuis, behoren tot de mogelijkheden. En wat 
dacht u van shirtsponsoring in combinatie met bordsponsoring op één van onze 3 
kunstgrasvelden? Of het sponsoren van een Hisalis evenement? Mogelijkheden genoeg om uw 
sponsoring onder de aandacht te brengen en mocht u zelf een idee hebben, wij staan open voor 
alle suggesties.  
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Kortom: 
Sponsoring betekent voor uw bedrijf en voor Hisalis een win-win: 
- U kunt uw bedrijf en uw activiteiten onder de aandacht brengen van een belangrijke doelgroep 
-Het stelt onze vereniging in staat om onze kwaliteit op sportief en facilitair gebied verder te 
ontwikkelen.  

Met de diverse sponsormogelijkheden die omschreven worden in deze sponsorgids, hopen wij u 
een aantrekkelijk aanbod te mogen doen. 

Het Sponsorplan van HC Hisalis 

Vrienden van Hisalis 
Zowel bedrijven als particulieren kunnen lid worden van deze sponsorclub voor een jaarlijkse 
bijdrage van minimaal 100 euro. De tegenprestatie van ons liegt er niet om: 

- U wordt sponsorvriend en daardoor verkrijgt U eeuwige (jaarlijkse) roem 
- Naamsvermelding in het clubhuis, op het speciale “Vrienden van Hisalis” clubhuisbord 
- Een jaarlijkse uitnodiging voor de sponsorbijeenkomst 

Voor de verkregen gelden wordt in overleg met het bestuur en sponsorcommissie een 
bestedingsdoel bepaald. Zeggenschap over de besteding is ook mogelijk; ideeën kunt u ten 
allen tijden schriftelijk kenbaar maken.  

Reclame borden langs het veld: contract is voor 3 jaar 

Klein bord of doek ( 305 x 80):      300 euro per jaar 
Groot bord of doek  (610 x 80):      400 euro per jaar 
Klein dubbel bord grenzend aan kunstgras én de Randweg (305 x 80):  500 euro per jaar 
Groot dubbel bord grenzend aan kunstgras én de Randweg (610 x 80): 600 euro per jaar  
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Wij werken samen met TopSign Reclame. Zij leveren goede en hoogwaardige borden of doeken 
tegen een scherpe prijs (www.topsignreclame.nl). Met hen kunt u de bestelling en de levering 
van het bord of doek afstemmen. Wij zorgen voor de montage en plaatsing.  

Let wel: doeken zijn alleen te plaatsen aan veld 2 of 3. Lengte kan hier variëren. 

 

Materiaal sponsoring: 
Zo goed als alle materialen zijn te sponsoren. U kunt zelf zo 
creatief zijn als u wilt. Te denken valt aan: Suikerzakjes, 
koffiebekertjes, hockeyballen, trainingshesjes, goaltjes, 

windvangers, netten 
etc. 

Het sponsoren van 
deze materialen vindt 
plaats in onderling overleg. De sponsor betaalt de 
aanschaf en de bedrukking van de materialen en betaalt 
daarnaast een sponsorbedrag aan Hisalis.  

 

Evenementen: 

Hierbij kunt u denken aan een 
toernooi, een hockey-clinic, een 
gala, een jeugdfeest, een 
hockey-familiedag of zelfs een 
bedrijfsfeest. Sponsoring van 
evenementen betreft maatwerk 
en zal in onderling overleg nader 
met u worden afgestemd. 
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E-Sponsoring: 
Ook digitaal zijn er voldoende mogelijkheden. De clubkrant is vervangen door Apps, website en 
Narrowcasting. Diverse digitale mogelijkheden om de leden en ouders direct te benaderen. 

- Banner op de website en vermelding op hisalis app met link   
naar uw bedrijfssite:       300,-- euro per jaar 

- Narrowcasting, reclame op groot beeldscherm in clubhuis: 
o Statisch beeld (naam, logo, foto etc)    300,-- euro per jaar 
o Bewegend beeld (film van max 30 sec.)   400,-- euro per jaar 

Uw bedrijfsboodschappen kunnen maandelijks aangepast worden. De fabricage van het 
beeldmateriaal is voor eigen rekening. Een van onze sponsors is gespecialiseerd in het maken 
van beeldmateriaal voor narrowcasting. Zij zijn u graag behulpzaam bij het vervaardigen van dit 
beeldmateriaal.  Eductivity, Gyroscoopweg 144, 1042 AZ Amsterdam.   

Teamsponsoring: 
Alle teams, op Dames 1, Heren 1, MA1 en JA1 na, kunnen gesponsord worden. Een 
wedstrijdtenue, broekje, of trainingspakken zijn allen mogelijk, maar dienen wel in overleg met 
de sponsorcommissie besproken te worden, omdat er wat regels met betrekking tot lettergrootte 
bestaan.                                   

Let op!  Voorwaarde is dat u minimaal sponsorvriend, bord sponsor of E-Sponsor bent.  

Een andere voorwaarde is dat de aanschaf van de Hockey tenues en bedrukking plaatsvindt bij 
LJ Sport, één van onze hoofdsponsors. LJ Sport verleent een korting aan de sponsoren van 
Hisalis. In alle gevallen bij teamsponsoring, eerst even contact met de sponsorcommissie om 
vervolgens gezamenlijk een mooi plan te maken! 
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Veldsponsoring: 
Hisalis is sinds 2014 trots bezitter van een 3de kunstgrasveld. Om de velden wat vrolijker en 
persoonlijker te benaderen wil Hisalis de velden “in naam” laten sponsoren. Waar spelen we 
straks? Geen Kunstgras veld 1 meer maar voortaan: “op het LJ Sport-veld” of het “Volvo-veld”. 
Prijzen zijn: € 1500,- per jaar, contract per 3 jaar. 

 

                            

Ambassadeur en/of Sponsor van G-Hockey: 

Hisalis is trots op haar tak Gehandicapten Hockey, oftewel G-
Hockey. U kunt specifiek sponsoren of donateur worden van het G-
hockey, om zo dit geweldige initiatief in stand te houden.  

 

Maar boven alles: Wees creatief! 
Neem een van onze sponsoren, Volvo. Deze is een grote landelijke 
campagne gestart waarbij er naast een basis sponsorbedrag ook 
een extra bedrag door de club ontvangen kan worden. Bij de 
verkoop van een Volvo aan een Hisalis-lid (of ouders ervan) 
ontvangt de club een bepaald bedrag. Gebleken is dat Hisalis leden 
een zeer geschikte doelgroep is, kortom een win-win voor beide 
partijen. Met deze extra inkomsten investeert de club in de verdere 
ontwikkeling van haar jeugd. 
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Overzicht Sponsor ideeën en prijzen (per jaar, minimaal 3 jaar) 

Algemeen 
Vrienden van Hisalis         € 100 
 
Materiaal Sponsoring 
Suikerzakjes, koffiebekertjes, hockeyballen, trainingshesjes,    in overleg 
goaltjes, windvangers, netten etc 
2 Jeugdgoals met opdruk        € 200 
kratje met 10 bidons met naam sponsor      € 100 
 
Reclameborden 
Klein bord  ( 305 x 80) fabricage kosten € 275 excl btw     € 300  
Groot bord ( 610 x 80) fabricage kosten € 550 excl btw    € 400 
Klein dubbel bord grenzend aan kunstgras én de Randweg (305 x 80)  € 500 
(fabricage kosten € 375 excl btw) 
Groot dubbel bord grenzend aan kunstgras én de Randweg (610 x 80):  € 600 
(fabricage kosten € 700 excl btw) 
 
E-Sponsoring 
Banner op de website en vermelding op hisalis app met link naar uw bedrijfssite: € 300 
Narrowcasting, reclame op groot beeldscherm in clubhuis: 
 - Statisch beeld (naam, logo, foto etc)     € 300 
 - Bewegend beeld (film van max 30 sec.)     € 400 

Evenementen 
Zoals toernooi, een hockey-clinic, een gala, een jeugdfeest, een                                         
hockey-familiedag of zelfs een bedrijfsfeest      in overleg 

Teamsponsoring  
Shirtsponsoring per team: 250 euro sponsorafdracht aan de club excl. (eventuele) aanschaf 
shirts en excl. bedrukking; 

Trainingspakken per team: 250 euro sponsorafdracht aan de club excl. aanschaf pakken en 
excl. bedrukking. 

Voor bestaande sponsoren geldt de volgende staffel voor de sponsorafdracht van de breedte 
teams: 

Een sponsor die Hisalis voor meer dan 1.000 euro (ex BTW) per jaar sponsort, kan zonder 
bijkomende bijdrage aan de vereniging twee teams sponsoren. 
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Een sponsor die Hisalis voor meer dan 500 euro (ex BTW) per jaar sponsort, kan zonder 
bijkomende bijdrage aan de vereniging één team sponsoren. 

Een sponsor die Hisalis voor meer dan 300 euro (ex BTW) per jaar sponsort, kan tegen een 
sponsorbijdrage aan de vereniging van 100 Euro per team per jaar één team sponsoren.  

 

Veldsponsoring 
Veld 1 vernoemd naar Sponsor plus bordje aan veld    €1500 
Veld 2 vernoemd naar Sponsor plus bordje aan veld    €1000 
Veld 3 vernoemd naar Sponsor plus bordje aan veld    €  750 

 
 
 
 
LET OP: alle bedragen zijn per jaar exclusief aanschaf 
van de materialen op kosten van de sponsor en eventueel 
verschuldigde BTW en/of sjabloonkosten. 


