Sponsorbrochure
Hockeyclub AMVJ

Clubgegevens
Hockeyclub AMVJ Sportpark 'Het Loopveld'
Aanloop 2 1183 SZ Amstelveen
Bestuurlid PR & Sponsoring
Susan Leerkes
E: pr@hcamvj.nl
www.hcamvj.nl

Inhoudsopgave

Hockeyclub AMVJ
- Missie
- Historie en toekomst
- Omvang van de club
- Herkomst leden
- Jeugd
- Tophockey
- Accommodatie

3

Sponsormogelijkheden
- Hoofdsponsor
- Gouden sponsor
- Zilveren sponsor
- Bronzen sponsor
- Jeugd sponsoring
- Businessclub
- Overige sponsoropties
- Bordsponsoring
- Adverteren op de website en clubblad
- Videotoren reclame
- Dug-out reclame

6

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ 2013

2

Missie
De missie komt één op één uit ons huidige beleidsplan:
Binnen HC AMVJ moet iedereen met plezier op zijn of haar eigen niveau kunnen hockeyen.
Meer specifiek betekent dit:
- Met iedereen wordt bedoeld: kinderen, ouders, studenten, werkenden, veteranen en minder
validen;
- De club is een ontmoetingsplek voor al deze personen;
- Voor de junioren staat een kwalitatief hoogstaande maar ook persoonlijke ontwikkeling voorop;
- Waarbij er in de senioren op elk niveau ruimte moet zijn voor juniorleden die de leeftijd van 18
jaar bereiken;
- Bij de senioren wordt er nagestreefd om vanaf de eerste teams in alle klassen een brede basis te
bieden zodat elk lid een team heeft waar het met plezier kan hockeyen.
Historie en toekomst
Hockeyclub AMVJ, opgericht in 1922, speelt op een schitterende locatie in het fraaie natuurgebied
Middenpolder, dat gelegen is aan de Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
De club maakt een sterke groei door na de start van de jeugdafdeling in 2007.
Omvang van de club
HC AMVJ heeft op dit moment 950 leden. Die ongeveer 50/50 verdeeld zijn over de junioren en
senioren. Daarnaast is er voor de meisjes en dames een wachtlijst. Voor de komende jaren
verwachten we op basis van de huidige wachtlijst en de uitbreiding van het aantal velden de
volgende groei:
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Herkomst leden
De leden zijn momenteel als volgt geografisch verdeeld:

Geografie

Jeugd
Sinds de start in mei 2007 is de jeugdafdeling gegroeid naar circa 450 jeugdleden. De vraag naar
jeugdhockey is enorm groot, jaarlijks worden er tientallen kinderen aangemeld. Bij de start is als
eerste ingezet op een goed gestructureerde jeugdafdeling.
De doelstellingen zijn als volgt:
Kinderen tot goede hockeyers opleiden.
Alle kinderen een gedegen en kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding aanbieden.
Balans plezier/uitdaging.
Tophockey aanbieden.
Qua niveau in 2012 aansluiten bij het topniveau in Amsterdam en Noord-Holland.
Dit allemaal gekoppeld aan spelplezier, gezelligheid, teamgeest en uitdagingen.
Sinds de start in 2007 wordt nu ook duidelijk zichtbaar dat de club naar een familieclub aan het
transformeren is. Zusjes en broertjes worden lid en op zaterdag staan er enthousiaste ouders langs
het veld.
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Tophockey
De laatste decennia bestond de seniorenafdeling uit studenten en pas afgestudeerden. Met een
groei naar 29 seniorenteams en de grote aanwas vanuit de jeugd wil de club ook nadrukkelijk
prestatiehockey spelen. Met de eerste teams willen we de komende jaren minimaal op 1e klasse
niveau actief zijn. Door het aantrekken van een professionele trainingsstaf is de aanzet gegeven tot
continuïteit en prestaties in de toekomst. Dames 1 heeft de stijgende lijn doorgezet en is inmiddels
gepromoveerd naar de eerste klasse.
Met de eerste teams streven we er naar te promoveren naar de 1e klasse op het veld en daar een
stabiele positie in te nemen. Het niveau van de reserveteams zal hier op moeten aansluiten. De
recente promotie van Dames 1 naar de eerste klasse is een stap in de goede richting.
Onze eigen jeugd stroomt vanaf seizoen 2014-2015 door naar de senioren.
Om de jeugd goed voor te bereiden op deze overgang is er een Technisch Manager aangesteld.
Uitvoeren van technisch beleid, opleiden en begeleiden van trainers en coaches hoort tot het
takenpakket.
Accommodatie
De accommodatie van HC AMVJ (’t Loopveld) ondergaat het seizoen 2013-2014 een ingrijpende
metamorfose, waardoor er in de loop van komend jaar drie velden direct voor het clubhuis zullen
liggen en een vierde veld 200 meter daarvandaan. Het 3e veld is eind oktober 2013 gereed en het 4e
veld zal dit seizoen afgerond worden.
Door deze ontwikkelingen van 2 naar 4 velden, kan HC AMVJ haar ambities nog meer gestalte te
geven. HC AMVJ wil een echte familieclub worden en heeft daarnaast de ambitie om vanaf de jeugd
aansluiting te vinden met het topniveau van de clubs in Amsterdam en Amstelveen.
De club is stabiel en financieel gezond, maar zoekt sponsors voor het realiseren van de sportieve
ambities. Zodanig dat we kunnen investeren in professionele trainers, de velden en
trainingsmaterialen. We zoeken sponsors die met ons de uitdaging aangaan om HC AMVJ vanaf de
jongste jeugd een topclub te laten worden. Met de uitbreiding van het aantal velden en het aantal
leden, zijn er nu diverse mogelijkheden om uw naam aan de club te verbinden.

Om onze plannen mogelijk te maken is hulp in de vorm van sponsoring nodig!
Gaat u de uitdaging aan?
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Sponsormogelijkheden
Wij onderscheiden de onderstaande sponsorcategorieën, waarbij maatpakketten in onderling
overleg zijn samen te stellen.
Te denken valt aan:
Hoofdsponsor
- Reclame-uitingen op wedstrijdtenue van alle teams
- Naamgeving aan het hoofdveld van HC AMVJ en aanduiding hiervan bij wedstrijdaankondiging
(zoals online en bij wedstrijdtafel);
- 4 x 6 meter permanente boarding op het naar de sponsor genoemde veld;
- 6 meter boarding overige 2 velden bij het clubhuis;
- Partner businessclub of soortgelijke netwerkactiviteiten;
- Ruimte voor zichtbaarheid op goals en dug-outs bij het naar de sponsor genoemde veld;
- Prominente vermelding/banner op de website en de mogelijkheid voor redactionele invulling
binnen het sponsorportaal;
- Logovermelding in digitale nieuwsbrieven en maximaal 4 keer per jaar redactionele ruimte;
- Welkomstbord/sponsorwand of iets dergelijks;
- In media exposure van AMVJ wordt sponsor specifiek genoemd als hoofdsponsor;
- Hoofdsponsor heeft per jaar recht op adoptie en naamgeving van één evenement van AMVJ.
Gouden Sponsor
- Naamgeving aan één van de overige velden van HC AMVJ (niet zijnde het hoofdveld) en
aanduiding hiervan bij wedstrijdaankondiging (zoals online en bij wedstrijdtafel);
- 4 x 6 meter permanente boarding op het naar de sponsor genoemde veld;
- 6 meter boarding overige 2 velden bij het clubhuis;
- Partner businessclub of soortgelijke netwerkactiviteiten;
- Ruimte voor zichtbaarheid op goals en dug-outs bij het naar de sponsor genoemde veld;
- Prominente vermelding/banner op de website en de mogelijkheid voor redactionele invulling
binnen het sponsorportaal;
- Logovermelding in digitale nieuwsbrieven en maximaal 4 keer per jaar redactionele ruimte;
- Welkomstbord/sponsorwand of iets dergelijks;
- In media exposure van AMVJ wordt sponsor specifiek genoemd als gouden sponsor;
- Gouden sponsor heeft per jaar recht op adoptie en naamgeving van één evenement van AMVJ.
Zilveren Sponsor
- 6 meter boarding op het hoofdveld bij het clubhuis;
- Partner businessclub of soortgelijke netwerkactiviteiten;
- Ruimte voor zichtbaarheid op goals en dug-outs bij het naar de sponsor genoemde veld;
- Prominente vermelding/banner op de website en de mogelijkheid voor redactionele invulling
binnen het sponsorportaal;
- Logovermelding in digitale nieuwsbrieven en maximaal 4 keer per jaar redactionele ruimte;
- Welkomstbord/sponsorwand of iets dergelijks;
- In media exposure van AMVJ wordt sponsor specifiek genoemd als zilveren sponsor.
Bronzen Sponsor
- 3 meter boarding op het hoofdveld bij het clubhuis;
- Partner businessclub of soortgelijke netwerkactiviteiten;
- Ruimte voor zichtbaarheid op goals en dug-outs bij het naar de sponsor genoemde veld;
- Prominente vermelding/banner op de website en de mogelijkheid voor redactionele invulling
binnen het sponsorportaal;
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Logovermelding in digitale nieuwsbrieven en maximaal 4 keer per jaar redactionele ruimte;
Welkomstbord/sponsorwand of iets dergelijks;
In media exposure van AMVJ wordt sponsor specifiek genoemd als bronzen sponsor.

Jeugd sponsoring
- Maatpakket samen te stellen in overleg;
- Lidmaatschap voor onze Businessclub.
Businessclub HC AMVJ
- 3 meter reclamebord op het hoofdveld;
- Uitnodiging sponsor- en andere evenementen;
- Naamsvermelding welkomstbord.
Overige sponsoropties
Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden om uw bedrijf herkenbaar neer te zetten binnen onze
club. Hiervoor bieden wij u de volgende opties.
Bordsponsoring
Hoofdveld
1e jaar
€1000
2e jaar
€750
3e jaar
€500
4e jaar
€500

Overige velden
€500
€375
€250
€250

Deze bedragen zijn op basis van een reclamebord van 3 meter breed.
Adverteren op de website of in het clubblad
Banner op de homepage of in het clubblad TikkeTakke.
Videotoren reclame
Reclamebord op de videotoren tegenover het clubhuis.
Dug-out reclame
Tevens is het mogelijk om een reclame-uiting te plaatsen op een van de dug-outs.
Algemeen
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en eventuele fabricagekosten.
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