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Team sponsoring Toplijn Push 2019-2020 

De Push Sponsorcommissie is aangesteld om de belangen van BHV Push en de Stichting Hockey 
Promotion Push (SPHP) te behartigen. De belangrijkste taken van de Sponsorcommissie zijn: 
- Het werven van sponsoren 
- Het organiseren van de afgesproken tegenprestatie aan sponsoren 
- Relatiebeheer bij bestaande sponsoren 
- Het voorkomen van belangenconflicten tussen sponsoren 
- Het coördineren van diverse sponsorinitiatieven binnen de BHV Push en de interne communicatie 

hierover binnen de vereniging  
 
Sponsorafspraken die door geledingen binnen de BHV Push worden gemaakt, dienen door de 
Sponsorcommissie te worden goedgekeurd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar: 
- Ethische aspecten en passendheid binnen BHV Push en de hockeysport in het algemeen; 
- Mogelijke belangenconflicten tussen sponsoren; 
- Het gebruik van het BHV Push logo.  
 
Onder sponsoring wordt verstaan: het beschikbaar stellen door derden aan BHV Push of Stichting Push 
Hockey Promotion van gelden of middelen en waarvoor een zekere tegenprestatie wordt verlangd.  
Derden zijn in deze partijen buiten BHV Push, Stichting Push Hockey Promotion, of Stichting Push de 
Heerbaan. 
 

Voor sponsoring van toplijn teams gelden, naast hetgeen in het algemeen Sponsorreglement wordt 

aangegeven, specifieke richtlijnen zoals onderstaand vermeld. 

 

De topsponsor van D1 is WitloxVCS, voor H1 is dat nog niet bekend. Voor de Toplijn Jeugd is dat ABN 

AMRO (met vast op de rug de tophockey partner jeugd: simpel.nl) 

 

Het wedstrijd tenue (zowel THUIS als UIT, inclusief het trainingspak) is onaantastbaar waar het andere 

sponsoren betreft dan die door SPHP gecontracteerd! 

 

Voor andere dan wedstrijdtenue onderdelen, geldt een onderscheid in: 

 

A: Het na-de-wedstrijd shirt (moet van Osaka zijn): 

Bij gebruik van na-de-wedstrijd shirts (eventueel de trainings-tees), dient het logo van betreffende 

topsponsor PROMINENT afgebeeld te worden. 

Overige door het team aan te dragen sponsoren mogen niet concurrerend zijn met topsponsoren, 

tophockey partners of veldsponsoren. 

Daarnaast dienen deze andere dan reeds formeel aan de club verbonden sponsoren te zijn. 

De sponsorvergoeding (in natura of cash) komt hier volledig ten goede van de team pot. 

Een afdracht is hier NIET verplicht. 
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B: Anders dan na-de-wedstrijd shirt (voor zover aangeboden in het portfolio is item van Osaka):  

Bij sponsoring van en op andere items dan het na-de-wedstrijd shirt, dient altijd het logo van betreffende 

topsponsor afgebeeld te worden. Dat hoeft niet prominent, maar wel zichtbaar te zijn.  

Overige door het team aan te dragen sponsoren mogen niet concurrerend zijn met topsponsoren, 

tophockey partners of veldsponsoren.  

Daarnaast dienen deze andere dan reeds formeel aan de club verbonden sponsoren te zijn.  

De sponsorvergoeding (in natura of cash) komt hier deels ten goede van de team pot.  

Een club afdracht is hier WEL verplicht. Naast de sponsoring van het team zal er dan ook een club 

bijdrage* gevraagd worden.  

 

C: Overige richtlijnen:  

- de betreffende items dienen, voor zover door hen aangeboden in de collectie, via Hockey Republic 

aangekocht te worden;  

- de betreffende items dienen, voor zover aangeboden in de collectie, van het merk Osaka te zijn; 

- de bedrukking van de items dient bij voorkeur via BredaPrint plaats te vinden, daar zijn de juiste logo's 

van de topsponsoren ook beschikbaar!  

- de kosten van het bedrukken van items zijn voor rekening van de sponsor; 

- naam en contactpersoon van de betreffende sponsor(s) dient/dienen altijd bij de sponsorcommissie 

aangemeld te worden (hierdoor kunnen teamsponsoren ook beter bij de club betrokken worden). 

 

 

* Sponsorbijdrage/afdracht aan de club:  

 

Team categorie Toplijn afdracht aan Push** 

Senioren (H1/2 en D1/2) € 500,- ex BTW per team 

Junioren A1, B1, C1, C2, D1, D2 € 250,-  ex BTW per team 

Tarief per team, per itemtype (ongeacht # sponsoren) 

 

De afdracht wordt door SPHP gefactureerd aan (één van de )sponsor(s) o.b.v. aanmelding door de 

teammanager. 

 

Van deze regels zal NIET worden afgeweken, anders dan wanneer een teamsponsor zich eveneens op 

een andere wijze met de club wenst te verbinden. Daartoe zal dan separaat een sponsorovereenkomst 

overeenkomst gesloten dienen te worden met SPHP.  

 

Correspondentie omtrent sponsors dient per e-mail gericht te worden aan 
commercielezaken@push.nl 

 

GELDIG VOOR SEIZOEN 2019-2020 
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