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WORD EEN
DUURZAAM
PARTNER

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 par-
tijen. Meerdere mogelijkheden worden geboden ten aanzien van exposure van uw bedrijfslogo 
en zijn er meerdere fysieke bijeenkomsten van onze Hockeysociëteit Het Blauwe Hart, waarin 
sponsoren elkaar ontmoeten om een mooi netwerk op te bouwen.

BH&BC Breda telt meer dan 1.600 leden. De vereniging is opgericht in 1906 en is een echte fa-
milieclub met ambitie. BH&BC 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 ook één van de oudste clubs van Nederland. BH&BC Breda is een 
club met rijke traditie en een diepgewortelde verenigingscultuur, waar talent wordt gekoesterd 
en ontwikkeld. Naast de aandacht voor selectieteams is er ook volop ruimte en ondersteuning 
voor onze breedteteams. 



SPONSOR
OPTIES

Het sponsorbeleid van BH&BC Breda is gericht op samenwerking en het op bouwen van een 
relatie. 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: 

Kledingsponsor H1 of D1, website 
vermelding, logo op alle uitingen BH&BC, 
groot bord op hoofdveld, grote 
naamsvermelding entree, leaseauto’s 
en vlaggenmasten, veld- en kleedkamer-
naam deelname aan alle events 
Hockeysociëteit Het Blauwe Hart.

Prijs en nadere invulling van het pakket 
in overleg.

HOOFDSPONSOR VAN BREDA
Kledingsponsor H1 of D1, website ver-
melding, middelgroot bord op hoofdveld, 
middelgrote naamsvermelding entree, 
leaseauto’s en vlaggenmasten, deelname 
aan alle events Hockeysociëteit Het 
Blauwe Hart.

Prijs en nadere invulling van het pakket 
in overleg.

PARTNER VAN BREDA

Website vermelding, bord 
op hoofdveld, naamsver-
melding entree en lease-
auto’s, deelname aan alle 
events Hockeysociëteit 
Het Blauwe Hart.

Prijs vanaf € 4.500 per jaar 
en nadere invulling pakket 
in overleg.

AMBASSADEUR VAN BREDA
Website vermelding, 
naamsvermelding entree, 
deelname aan events 
Hockeysociëteit Het 
Blauwe Hart

Prijs vanaf € 2.000 per jaar 
en nadere invulling pakket 
in overleg.

VRIEND VAN BREDA
Alle sponsoren hebben de 
mogelijkheid hun sponsor-
pakket uit te breiden.
U kunt hierbij denken aan  
team shirtreclame, het ter 
beschikking stellen van 
materialen, bordsponsoring, 
toernooisponsoring, of het 
bieden van clinics. 
We gaan graag met u in 
gesprek hierover.

MAATWERK

Indien u geen sponsor bent, 
is dit ook mogelijk voor 
breedte en 2-lijn na het 
afsluiten van een teamcon-
tract en het doen van een 
sponsorbijdrage. 

Zie hiervoor regelement 
teamsponsoring.

TEAMSPONSORING
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 bedraagt minimaal € 100,-. 
De bijdrage is fiscaal aftrekbaar als men zich voor minimaal 
vijf jaar aan de club verbindt.  De leden van de Club van 
100 worden jaarlijks 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

CLUB VAN 100

https://www.hcbreda.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=sponsoring_teamsponsoring&menu=11
https://www.hcbreda.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=sponsoring_teamsponsoring&menu=11


DIRECT CONTACT

Als u BH&BC Breda een warm hart toedraagt, graag een bijdrage wil leveren aan de verdere 
toekomst van de club, uw netwerk wilt uitbreiden of uw bedrijf prominent in beeld wil brengen, 
dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. 

Dat kan door een mail te versturen aan sponsoring@hcbreda.nl. 
Wij nemen direct contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken voor een duur-
zame relatie tussen uw bedrijf en onze club.      
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