De Bredase Hockey en Bandy Club (BH&BC) is continu op zoek naar
duurzame partners om samen de kwaliteit van de hockeyclub te verbeteren.
We spreken over duurzame partners want bij onze club beschouwen we
onze sponsoren niet als donateurs, maar als vrienden. Samen zoeken
we naar een win-win situatie voor beide partijen. Daarbij gaan we verder
dan alleen het ter beschikking stellen van een tegenprestatie voor de
afgesproken bijdrage. Natuurlijk komt er op de club een gelegenheid
om de naamsbekendheid van uw bedrijf te vergroten. Maar als sponsor
verwelkomen we u van harte op onze bijeenkomsten van Hockeysociëteit
Het Blauwe Hart. Hier heeft u volop gelegenheid om andere sponsoren te
leren kennen en een mooi netwerk op te bouwen.

BH&BC Breda telt op dit moment meer dan 1.600 leden. De vereniging
is opgericht in 1906 en is altijd een echte familieclub geweest. Diverse
generaties zijn opgegroeid in het Bredase korenblauw en keerden na hun
studententijd weer terug om nu samen met hun kinderen op Breda te gaan
hockeyen. Breda verenigt tophockey, breedtehockey, studentenhockey en
hockey voor de allerkleinsten in een gezellige ambiance. BH&BC Breda is
niet alleen de oudste hockeyclub van Breda, maar mag zich ook één van
de oudste clubs van Nederland noemen. BH&BC Breda is een club met
rijke traditie en een diepgewortelde verenigingscultuur, waar talent wordt
gekoesterd en ontwikkeld. Maar naast aandacht voor selectieteams is er
ook volop ruimte en ondersteuning voor breedteteams.

In de afgelopen jaren is er door BH&BC Breda een goede relatie opgebouwd
met veel bedrijven en ondernemers. Zij verbinden graag hun naam aan één
van de oudste clubs van Nederland. Als tegenprestatie krijgen ze een mooi
podium om hun bedrijfsnaam in de schijnwerpers te zetten. Daarnaast
gaan ze deel uitmaken van het netwerk van vrienden van BH&BC Breda
samengebracht in Hockeysociëteit Het Blauwe Hart. De sponsorinkomsten
vormen een essentieel onderdeel van het financiële beleid van de club.
De plannen voor de komende jaren zijn gericht op het verhogen van
kwaliteit met behoud van de verenigingscultuur. Sponsoring is een zeer
belangrijke succesfactor om de club enerzijds te helpen bij het realiseren
van de plannen op korte termijn en anderzijds de club de komende jaren
nog beter te kunnen neerzetten in Breda als een hockeyclub met ambitie.

Het sponsorbeleid van BH&BC Breda is gericht op samenwerking. Wij
willen een relatie met onze sponsoren opbouwen. Een vriendschap waarbij
we niet alleen over geld praten, maar waarbij uw bijdrage en uw ideeën
welkom zijn. We hebben hiervoor in de basis vier sponsoropties uitgewerkt:
• Hoofdsponsor van Breda
• Partner van Breda
• Ambassadeur van Breda
• Vriend van Breda

HOOFDSPONSOR VAN BREDA
Kledingsponsor voorzijde H1 of D1,website vermelding, logo op alle
uitingen BH&BC, groot bord op hoofdveld, grote naamsvermelding entree,
leaseauto’s en vlaggenmasten, veld- en kleedkamernaam deelname aan
alle events Hockeysociëteit Het Blauwe Hart (prijs vanaf €20.000 per jaar
en nadere invulling pakket in overleg).

PARTNER VAN BREDA
Kledingsponsor achterzijde H1 of D1,website vermelding, middelgroot
bord op hoofdveld, middelgrote naamsvermelding entree, leaseauto’s en
vlaggenmasten, deelname aan alle events Hockeysociëteit Het Blauwe
Hart (prijs vanaf €10.000 per jaar en nadere invulling pakket in overleg).

AMBASSADEUR VAN BREDA
Website vermelding, bord op hoofdveld, naamsvermelding entree en
leaseauto’s, deelname aan alle events Hockeysociëteit Het Blauwe Hart
(prijs vanaf €4.500 per jaar en nadere invulling pakket in overleg).

VRIEND VAN BREDA
Website vermelding, naamsvermelding entree, deelname aan alle events
Hockeysociëteit Het Blauwe Hart (prijs vanaf €2.000 per jaar en nadere
invulling pakket in overleg).

MAATWERK
Alle sponsoren hebben de mogelijkheid hun sponsorpakket uit te breiden
met een of meer opties. U kunt hierbij denken aan shirtreclame van een
team, het ter beschikking stellen van materialen, toernooisponsoring, het
mogelijk maken van clinics of bordsponsoring. Graag treden wij hierover
met u in overleg.
Omdat we graag maatwerk leveren, zijn er mogelijkheden om deze
pakketten in overleg met de sponsorcommissie nader in te vullen.

CLUB VAN 100
Leden en niet-leden die persoonlijk de club willen steunen kunnen lid
worden van de Club van 100. Het lidmaatschap van de Club van 100 staat
open voor iedereen die met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 100
BH&BC Breda wil steunen. De bijdrage is fiscaal aftrekbaar als men zich
voor minimaal vijf jaar aan de club verbindt. Jaarlijks worden de leden
van de Club van 100 uitgenodigd voor een event van Hockeysociëteit Het
Blauwe Hart.
Meer informatie over een lidmaatschap van de Club van 100?
Mail dan naar voorzitter@clubvan100.nl

ONZE CLUB
Als u BH&BC Breda een warm hart toedraagt en graag een bijdrage wil
leveren aan de verdere toekomst van de club, dan nodigen wij u van harte
uit om contact met ons op te nemen. Dat kan door een mail te zenden
aan sponsoring@hcbreda.nl. Wij nemen direct contact met u op om de
mogelijkheden met u te bespreken voor een duurzame relatie tussen uw
bedrijf en onze club.

SPONSORING
Voor meer informatie zie onze
website www.hcbreda.nl

sfeer proeven? bekijk
de film over onze club.

