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Team sponsoring Breedtelijn 2018-2019 

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 breedte teams gelden, conform Sponsorreglement artikel 3 seizoen 2018-2019, 
specifieke richtlijnen zoals onderstaand vermeld.  Voor Toplijn teams geldt een aparte richtlijn.  
 
In de jeugd breedte teams is er sprake van een belangrijke topsponsor Jeugd: ABNAMRO. 
Jeugdspelers worden geacht in een wedstrijdshirt met ABNAMRO op de borst te spelen, welke bij 
aankoop als zodanig op de officiële Push wedstrijdshirts ook is aangebracht. 
   
A: Het officiële wedstrijdtenue (ic shirt, rokje/broekje, sokken): 
In geval er sprake is van een sponsoruiting (b.v. bedrijfsnaam of logo) op het BHV Push wedstrijdtenue, 
dient er door betrokken sponsor(-en) altijd een financiële vergoeding aan de club plaats te vinden. De 
hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het betreffende team, maar ongeacht het aantal uitingen, 
sponsoren en de positie van de uitingen.  
De hoogte van de éénmalige vergoeding wordt door de sponsorcommissie en het Bestuur vastgesteld (zie 
Tarieven aan einde van deze Richtlijn).  
Bij jeugdteams is de borst reeds voorzien van een sponsor en mag alleen op rug en mouwen e/o 
broek/rok een additionele sponsor op worden aangebracht. 
 
Voor andere dan wedstrijdtenue onderdelen, geldt: 

 
B: Anders dan wedstrijdtenue (dus NIET wedstrijdshirt, rokje/broekje of sokken):  
Bij sponsoring van andere items dan het wedstrijd shirt, dient altijd het logo van Push afgebeeld te 
worden. Voor deze sponsoruitingen hoeft geen financiële vergoeding aan de club plaats te vinden. 
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C: Overige richtlijnen: 
- de betreffende items dienen, voor zover door hen aangeboden in de collectie, bij voorkeur van Osaka te 
zijn; 
- de betreffende items dienen, voor zover door hen aangeboden in de collectie, via Hockey Republic 
aangekocht te worden; 
- de door het team aan te dragen sponsoren mogen niet concurrerend zijn met topsponsoren, tophockey 
partners of veldsponsoren (indien twijfel, altijd toestemming van de sponsorcommissie vragen!); 
- Uitingen mogen op maximaal 7 plaatsen op het wedstrijd shirt worden aangebracht, conform de 
reglementen van de KNHB (zie Sponsorreglement); 
- de bedrukking van de items dient bij voorkeur via BredaPrint plaats te vinden, daar zijn de juiste logo's 
van Push ook beschikbaar! 

- de kosten van het bedrukken van items zijn voor rekening van de sponsor; 
- de eventuele afdracht geldt per team, per itemtype (ongeacht aantal sponsoruitingen) en wordt 
gefactureerd aan (één van de )sponsor(s). 

- 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). 
 
Tarieven inzake Sponsorreglement artikel 3 seizoen 2018-2019 
In het kader van artikel 3.a. “Sponsoruiting op wedstrijdtenue BHV Push” geldt voor breedteteams de 
volgende afdracht: 

Team categorie afdracht aan Push** 

Senioren en Veteranen € 100,- ex BTW per team 

Junioren A t/m D 11-tal* €   50,-  ex BTW per team 

Jongste Jeugd D 8-tal en jonger* geen afdracht 

* Alleen de rug/mouw e/o broek/rok zijn bij de jeugd beschikbaar i.v.m.  ABN-AMRO op de borst! 
 

**    Ter ondersteuning van sponsoren die in seizoen 2018-2019 breedte teams sponsoren in het 
overstappen naar een nieuw Osaka wedstrijdtenue, is de afdracht sterk gereduceerd t.o.v. de 

standaard (zijnde €500,- respectievelijk €250,- ex BTW)! 
 
Correspondentie omtrent sponsors dient per e-mail gericht te worden aan sponsoring@push.nl  
 
 

GELDIG VOOR SEIZOEN 2018-2019 
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