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MHC Goirle timmert behoorlijk aan de weg. De 
hockeyclub isopgericht in 1980 en vierde onlangs 
haar 40-jarig bestaan. In die tijd heeft de vereniging 
haar naam gevestigd als een toonaangevende 
familieclub en behoort het met meer dan 900 
enthousiaste leden en 2.500 wekelijkse bezoekers 
inmiddels tot één van de grootste teamsport 
verenigingen van Goirle. Daarnaast is na een enquête 
onder de leden onlangs besloten om de bruin 
beige clubkleuren vaarwel te zeggeneneennieuw 
fris zwart-oranje tenue te introduceren.

MHC Goirle
MHC Goirle krijgt haar inkomsten via contributie van haar leden. Dat dekt 
de noodzakelijke kosten die een vereniging heeft. De hockeyclub draait 
op vrijwilligers die hun ziel en zaligheid steken in deze mooie sportclub. 
Om de kwaliteit en het sportniveau van MHC Goirle te waarborgen, kan de 
vereniging niet zonder haar sponsoren. 

Het sponsorbeleid van MHC Goirle beoogt een samenwerking waarbij 
zowel u als sponsor alsmede de hockeyclub voordeel behalen. Om dat te 
bereiken stellen we ons niet alleen tot doel sponsoren te werven, maar ook 
om daarmee een jarenlange relatie op te bouwen. Zo willen we meer doen, 
dan alleen over geld praten. We horen graag welke communicatiedoelen 
u wilt inzetten met sponsoring om uw doelgroep te bereiken, zodat we 
gezamenlijk de best passende sponsoroptie kunnen kiezen of ontwikkelen. 

Sponsoring
Steun van onze sponsoren is onmisbaar voor onze mooie club. We investeren o.a. in 
onze (jeugd)opleiding, begeleiding van trainers en coaches en de juiste materialen. 
Tegelijkertijd kijken we naar hoe we met u een relatie kunnen opbouwen. Kunnen we 
een win-winsituatie halen uit onze samenwerking? Daar draait het om! Sponsoring 
kan bij MHC Goirle op vele manieren. Traditionele uitingen door middel van bord- of 
veldsponsoring maar ook digitaal of op een andere manier die aansluit bij de ambities 
van uw bedrijf. De verschillende elementen in deze brochure geven een indicatie van de 
mogelijkheden. Graag gaan we in gesprek over welke sponsoring bij u past!

1.076
ENTHOUSIASTE  LEDEN 

EN VR IJWILL IGERS 
 3 KUNST GRAS VELDEN

1.500
WEKELIJKSE BEZOEKERS
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Sponsormogelijkheden
Iedere sponsor is uniek, daarom stellen wij graag samen met 
onze sponsors een pakket op maat af. Echter merken wij dat 
het ook prettig kan zijn om makkelijk inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden. Juist daarom hebben wij de belangrijkste 
sponsorelementen in de onderstaande tabel opgesomt. 
Uiteraard is er nog steeds alle ruimte om gezamenlijk 
een pakket samen te stellen dat naadloos aansluit bij de 
behoefte van uw bedrijf.

De kosten in de tabel zijn een indicatie van de kosten die per jaar aan M.H.C. 
Goirle betaald worden. Bij bordsponsoring zijn hierbij ook al de additonele kosten 
in meegenomen. Bij kleding en tassen zijn de kosten voor de aanschaf van het 
sponsormateriaal afhankelijk van het aantal spelers in het team, de keuze van 
kleding en opdruk. Een combinatie van meerdere (shirt) sponsoren binnen één 
team is hiermee een extra aantrekkelijke optie. De bovenstaande bedragen hebben 
betrekking op alle teams m.u.v. Heren 1 en Dames 1. 

Sponsorbord 3 meter € 350   Full colour sponsorbord van 300x75cm incl. 
bedrukking en onderhoud

Sponsorbord 6 meter  € 650   Full colour sponsorbord van 600x75cm incl. 
bedrukking en onderhoud

Shirt sponsoring € 250  Sponsoruiting voorop op het officiele Reece 
wedstrijdshirt

Jas/vest sponsoring € 150   Sponsoruiting op een jast of vest van Reece

Broek sponsoring  € 100  Sponsoruiting op een Reece trainingsbroek

Compleet trainingspak  € 225   Sponsoruiting op een jas of vest en een 
trainingsbroek

Digitale sponsoring  € 150   Digitale sponsoring via narrow-casting in het M.H.C. 
Goirle clubhuis

Veld sponsoring  € 800   Naam sponsoring van één veld middels een bord en 
digitale vermelding

Broek/rok sponsoring  € 200   Sponsoruiting achterop officele wedstrijd broek of 
rok

Training-/ uitshirt  € 150   Sponsoruiting op een Reece trainingshirt of uitshirt

Rug-/mouwsponsoring  € 150   Sponsoruiting op de mouw of rug van het officiel 
Reece wedstrijdshirt

Sticktas € 150 Sponsoruiting op een sticktas

Graag sturen wij onze kleding brochure 
met de clubcollectie welke tegen 20% kan 
worden aangeschaft bij Club Dé Hockey & 
Golf specialist.
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Contact
Mocht u interesse hebben om MHC 
Goirle financieel of op een andere 
manier te ondersteunen, dan kijken 
wij graag samen met u naar de 
mogelijkheden. Waarbij wij meedenken 
over de combinatie van de belangen 
van uw bedrijf en onze doelstellingen. 
U kunt ons bereiken door te mailen 
naar sponsorcom@mhcgoirle.nl of 
contact op te nemen met een van  
de commissieleden.

Barbara Nijhuis
06 31 79 88 01

Karen Molin
06 19 52 61 28

Rein van Iersel 
06 54 30 10 53

Jacqueline Wouters
06 20 63 63 14

Stijn van Oirschot
06 31 52 26 71

Jasper de Roo 
06 21 86 7695

Pakket  Toevoegingen op het sponsorpakket

  Vermelding op website www.mhcgoirle.nl 
€ 350 - € 650  Aankondiging op social media

  Vermelding op website www.mhcgoirle.nl 
€ 650 - € 1000   Aankondiging op social media 

Sponsorbord gegarandeerd op het hoofdvel 
2x per jaar een business borrel

 Vermelding op website www.mhcgoirle.nl 
€ 1000 - € 1500   Aankondiging op social media 

Sponsorbord gegarandeerd op het hoofdvel 
2x per jaar een business borrel 
Digitale sponsoring via narrow casting

  Vermelding op website www.mhcgoirle.nl 
Vanaf € 1500   Aankondiging op social media 

Sponsorbord gegarandeerd op het hoofdvel 
2x per jaar een business borrel 
Digitale sponsoring via narrow casting 
Vermelding op officiële correspondentie MHC Goirle

Aanvullende mogelijkheden
Graag bieden wij onze sponsoren graag extra’s op 
het geselecteerde pakket. Afhankelijk van de totale 
jaarprijs van het door u geselecteerde pakket van 
sponsorelementen komt u in aanmerking voor de 
onderstaande toevoegingen.
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