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Sponsoring 



Beleving, Betrokkenheid en… Ambitie! 



Ambitie met Jeugd lijn

• Landelijk aangemerkt als dé club met de beste hockeyopleiding

• A1- en B1-teams in landelijke jeugdcompetities 

• 1e en 2e lijn D- en C- teams continu op zo hoog mogelijk niveau

• Spelers in regionale- of landelijke vertegenwoordigende teams

Bram Lomans

Claire Hendriks

Sabine Mol

Milan van Baal

Joep de Mol

Floris Wortelboer

Teun Beins

Een greep uit meer of minder bekende namen, spelend (geweest) in (Jong) Oranje en voortkomend uit de jeugdopleiding van Push
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Ambitie met Tophockey lijn

• Standaardteams Push vormen de absolute top in Bredase hockey

• Dames 1 én Heren 1 structureel minimaal in Overgangsklasse 

• Doelstelling 75% van D1 en H1 komt uit eigen jeugdopleiding

• Gemiddeld 1.200 toeschouwers bij thuiswedstrijden H1/D1

Seizoen 2013-2014: promotie Heren naar Hoofdklasse Seizoen 2014-2015: promotie Dames naar Hoofdklasse
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Tophockey  = Talent, Inzet & Sponsoring
• Tophockey is allereerst het talent, de overtuiging en inzet door 

speler én zijn/haar directe omgeving, zéker in de jeugd toplijn

• Bekostiging tophockey voornamelijk door sponsoring

• Sponsoring maakt het mogelijk om:
• Meer en betere (zowel team- als individuele) begeleiding te faciliteren op 

gebieden van hockeytechniek, fysieke in- en ontspanning, medische 
verzorging en maatschappelijke faciliteiten (studie- en werkbegeleiding, 
huisvesting, mobiliteit en maaltijden);

• Kwalitatief en kwantitatief optimale uitrusting, trainingsmaterialen, video 
analysesoftware & -hardware aan te schaffen; 

• Clinics en stages aan te kunnen bieden.



Sponsoring seizoen 2015-2016
• Hoofdsponsors:

Heren 1 Dames 1 Jeugd

• Kroonsponsors:

• Kleding- & materiaal sponsors:
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Sponsoringbelang en -reglement
• Tophockey is afhankelijk van sponsors

• Steeds meer kleinere sponsors

• Geen ‘gelabeld geld’ maar centrale bestedingspot

• Sponsorbelang dient gerespecteerd
• Exclusiviteit

• Barter afspraken

• Investering = ‘wederwaarde’ voor ondernemer

• Reglement geeft kader en beschermt sponsor belang

• Belangen & mogelijkheden zijn divers Push Sponsor Community



Push Sponsor Community
 PLATINUM LEAGUE

Hoofdsponsor: 
• Betreft exposure op tenue van onze topteams, maatwerk exposure in en rond 

het clubhuis en op de site, beschikbaarheid clubhuis voor events

Kroonsponsor: 

• Betreft exposure op tenue van onze topteams, in communicatie en op 
reclameborden op de hoofdvelden*

Wedstrijdsponsor: 
• Een uitgesproken kans om met relaties een wedstrijd te bekijken, te lunchen en 

extra exposure voor je bedrijf te genereren. Detailinvulling wordt op-maat mét
de sponsor bepaald! 

*of anderszins op maat met de sponsor af te stemmen!



Push Sponsor Community
 GOLD LEAGUE

Veldsponsor: 
• Betreft naamgeving aan een specifiek veld, met verbinding aan KNHB 

Standenmotor en wedstrijdschema

Bordsponsor: 

• Betreft exposure op borden rond het hoofdveld of een van de andere velden

MVO partner: 

• Betreft exposure specifiek aan MVO doelstellingen te relateren activiteiten en 
faciliteiten

Facility partner: 
• Een partner kan zich verbinden aan een faciliteit, voorziening of een anderszins 

club ondersteunende activiteit met direct aan de eigen activiteiten 
gerelateerde exposure



Push Sponsor Community
 TEAM LEAGUE

Campagnepartner

• Voor speciale kortlopende acties/aanbiedingen kun je een boodschap 
presenteren via:

• Lichtkrant op scorebord 

• Narrow casting in clubhuis

• Evenement sponsoring

Online sponsoring

• Directe link webshops vanuit Push website

Teamsponsor

• Wil je het team van je kind of je eigen team sponsoren? Dat kan natuurlijk ook. Neem 
wel altijd even contact op met de sponsorcommissie, aangezien we er vanuit de KNHB 
strikte regels voor dienen te hanteren. En er wellicht ook een afdracht aan Push geldt…



Push Sponsor Community
voor elke ambitie, voor elke portemonnee

PLATINUM LEAGUE

• Hoofdsponsor

• Kroonsponsor

• Wedstrijdsponsor

GOLD LEAGUE

• Veldsponsor

• Bordsponsor

• MVO partner

• Facility partner

TEAM LEAGUE

• Campagnepartner

• Online sponsor

• Team sponsor



Contact & Tarieven 

• Meer weten over huidige mogelijkheden: 
Voor algemene informatie en vragen kun je contact opnemen met: 
sponsors@push.nl of

• Frank Kiliaan (06-51760849)

• Thomas Wortelboer (06-22495202)

• Menno Woldhuis (06-24935447)

• John Mooldijk (06-24574091)

• Ben Rommens (06-21154432)

• Tarieven zijn via de sponsorcommissie opvraagbaar !!! 

De Sponsorcommissie staat graag voor je klaar om jouw en onze ambities op 
elkaar af te stemmen. 

mailto:sponsors@push.nl


“Vraag niet wat Push voor jou kan doen,
maar wat jij kan doen voor Push …!”

Tot ziens op JOUW club, 
tot ziens bij ONS Push!


