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Welkom bij Mixed Hockeyclub Weesp

MHC Weesp is een levendige familieclub waar plezier, sportiviteit en ambitie hand in hand gaan. 

MHC Weesp bestaat sinds 1959 en is uitgegroeid tot een club met een belangrijke positie in het 

sportieve en maatschappelijke leven van Weesp. 

Dat geldt voor de ruim 800 leden, maar we zien het ook terug in de betrokkenheid van de vele 

vrijwilligers op de club: coaches, trainers, managers, scheidsrechters en spelbegeleiders, bestuur-

en commissieleden. Zij zorgen er samen voor dat MHC Weesp een ontmoetingsplaats is voor jong 

en oud, waar ontspanning en prestatie in een veilige, gezellige en informele sfeer bij elkaar komen.

Als sponsor kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities, aan het 

behoud en de verbetering van de kwaliteit van de hele hockeyclub. Kortom, aan de verdere bouw en 

bloei van MHC Weesp. In deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden.



Sportieve uitdaging

Onze uitdaging is om alle leden optimaal te ondersteunen bij hun sportieve 

uitdagingen. De laatste jaren is flink geïnvesteerd in de mogelijkheden voor 

jeugdleden. Door te zorgen voor goede begeleiding en trainers zijn meer  

jeugdteams in hogere competities gaan spelen. Met de eerstelijns teams doen we 

mee in de regionale top en landelijke subtop-klasse.

Uiteraard staat het hebben van plezier voorop. Op een leuke manier het beste uit 

je spel halen. Door de combinatie van aandacht voor de aanwezige kwaliteit en 

aandacht voor het ontwikkelen van zoveel mogelijk spelplezier, streven we ernaar 

MHC Weesp zowel in de lengte als in de breedte naar een hoger niveau te tillen.

Als sponsor kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de 

ambities, aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de hele 

hockeyclub; aan de verdere bloei van MHC Weesp.

Daar staat tegenover dat u de kans krijgt om dicht bij uw (potentiële) doelgroep te 

staan. U verbindt uw naam aan een actieve club waar wekelijks veel bezoekers 

komen, van eigen spelers, vrijwilligers en trouwe  supporters, tot de vele 

bezoekers. 

Uw merk, uw bedrijf wordt een beetje van ons allemaal.



... een sociale, gezonde en respectvolle sport in Nederland die niet  alleen landelijk maar vooral 

lokaal een maatschappelijke rol vervult.

... de tweede teamsport in Nederland (en de grootste zaalsport) met 250.000 leden. 

Dit zijn hoofdzakelijk gezinnen, die zich vooral bevinden in de sociale klasse A en B (boven 

modaal), de helft is ouder dan 20 jaar.  Het grootste deel van doelgroep bezit 2 auto’s en een 

eigen huis. Van de hockey community heeft 40% een HBO of WO opleidingsniveau.

... een innovatieve sport. Zo wordt bij de grote toernooien alweer heel wat jaren met een video 

referee gewerkt, is buitenspel al heel lang afgeschaft en is de 'self pass' geïntroduceerd 

waardoor het spel sneller en aantrekkelijker is geworden.

Als uw bedrijf zich met hockey verbindt, 

dan verbindt u zich met: 



– meer dan 800 leden (520 jeugd / 280 senioren) die nog enorm groeit

– 42 jeugdteams / 16 senioren teams

– > 500 bezoekers per week uit de regio Midden Nederland

– 100 vrijwilligers

– Heren 1 en Dames 1, beide spelend in de top van de 2e klasse

– Jeugdteams die meespelen in de regionale top en landelijke subtop

– Jongste Jeugd die sterk groeit, mede door de groei van de wijk Weespersluis

Als uw bedrijf zich met Mixed Hockey Club 

Weesp verbindt, dan verbindt u zich met: 



Sponsormogelijkheden
Maatwerk

Sponsoring is veelal maatwerk, daarom gaan we het liefst persoonlijk met u in gesprek om te kijken 

wat uw wensen zijn. We denken graag mee over creatieve vormen van sponsoring en 

zichtbaarheid, bijvoorbeeld door uw naam heel gericht aan een evenement, item of specifieke 

trainingsmaterialen te verbinden. Neemt u contact met ons op om  de mogelijkheden te bespreken 

of laat ons uw eigen ideeën weten; sponsoring@mhcweesp.nl

Om enigszins een idee te krijgen, deze ‘standaard’ vormen van sponsoring zijn er; 

Hoofdsponsor, contractduur minimaal 3 jaar

Logo op clubshirt, borden langs veld 1, vlag bij ingang, toegang sponsorportaal, 

activatie op maat. Huidige partner: Rabobank is al een aantal jaren betrokken bij 

MHCW als hoofdsponsor, deze samenwerking loopt tot en met seizoen 22/23. 

Richtprijs: maatwerk

TopSponsor, 3 jaar

Logo op clubshirt, bord langs veld 1, vlag bij ingang, toegang sponsorportaal.

Huidige partners: VOLVO, Bliq. Richtprijs: maatwerk

Bordsponsor, 3 jaar

Als bordsponsor heeft u de mogelijkheid om met één of meerdere borden (of doeken) 

rondom de velden te hangen. Daarnaast heeft u toegang tot het sponsorportaal waardoor u 

ook op de website zichtbaar bent. Verder nemen we u mee in onze digitale uitingen 

(website, nieuwsbrief, socials) als u daar behoefte aan heeft. 

Richtprijs: € 575,- (standaard bord veld 1), € 750,- (premium plek veld 1), € 675,- (zichtplek 

veld 2). Prijs per bord- per jaar. 
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Sponsormogelijkheden-2

Supplier / barter

Een samenwerking waarbij producten of diensten gratis of met korting worden geleverd aan 

de club in ruil voor zichtbaarheid via een doek of het sponsorportaal. 

Richtprijs: maatwerk

Nog veel meer mogelijk!

Er is naast bovenstaande veel meer mogelijk, daarom gaan we graag in gesprek. 

Een greep uit de mogelijkheden waarbij sponsoring nog mogelijk is:  

Tentdoek, bestickering dugout, sponsordoeken mini-veld, coachmap, trainingsmateriaal, 

scheidsrechters kleding, lockers. 



Kledingsponsor- teamsponsoring
Het is mogelijk om als sponsor van een team naar buiten te treden. Bijvoorbeeld wanneer u het team van 

uw kind wil voorzien van een pak, trui of een tas. Voor eerste lijnteams bij de meidenlijn en de complete 

jongenslijn van de Jeugd is sponsoring op de trainingspakken niet mogelijk, dit is centraal geregeld. Voor 

overige teams geldt deze beperking niet. 

De wedstrijdkleding is reeds voorzien door onze sponsoren Rabobank en Bliq. Hier mogen geen extra 

sponsoren bij. Heeft u interesse, nieuwe mogelijkheden starten in seizoen 2022/23. 

Naast de kosten voor de kleding en de bedrukking van de kleding betaalt de sponsor (of de groep van 

sponsoren) een jaarlijkse afdracht aan de club, vanwege het door MHCW geboden platform.  

Teamsponsoring van kleding, voorzien van merk-of bedrijfslogo's, is alleen mogelijk als de sponsor ook 

een sponsorbijdrage afdraagt aan de vrienden van MHC Weesp. 

De sponsor (of groep van sponsoren) betaalt dan een sponsorbijdrage aan de club. 

Senioren- en Lijnteams: € 200.-

Breedteteams Jeugd: € 150,-

Teams Jongste Jeugd:  € 150,-

Bij meerdere sponsoren gelden andere bedragen. 

Neem altijd vooraf contact op met de sponsorcommissie sponsoring@mhcweesp.nl als u voornemens 

bent een team te gaan sponsoren. De sponsorcommissie toetst op grote  lijnen of de sponsoring voldoet 
aan een aantal criteria en om overzicht te houden. 
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Vrienden van MHC Weesp

Al onze sponsoren worden automatisch lid van onze ‘businessclub’ Vrienden van MHC Weesp. 

Verwacht geen mannen in pakken met rokende sigaren, daar zijn we niet zo van ;-). 

Elk jaar organiseren we één of meerdere events waar alle sponsoren en Vrienden van MHC Weesp 

elkaar kunnen ontmoeten. Om te netwerken of simpelweg voor de gezelligheid. 

Wat krijg je er voor terug? Naast de netwerkmogelijkheden, onze dankbaarheid ook eeuwige roem,  

dankzij een speciale vermelding op website en in en rondom clubhuis. 

Tip: als je je meteen voor minimaal vijf jaar als Vriend verbindt, is je gift fiscaal aftrekbaar.



Club van 100 
Wil je geen sponsor worden, maar MHC Weesp wel graag ondersteunen? Dan is de Club van 100 

misschien ook een mooie optie. Je wordt lid van de Club van100 voor € 100.- per jaar. 

De Club van 100 bestaat uit mensen die de hockeyclub een warm hart toedragen en dat kracht bij zetten 

met een jaarlijkse donatie van € 100.-. De Club biedt plaats aan 100 leden. Daarmee kan jaarlijks een 

bedrag van € 10.000 opgebracht worden. De 100 leden beslissen gezamenlijk de bestedingsdoelen. Het 

doel van de Club van 100 is het financieel ondersteunen van de hockeyclub bij investeringen die niet uit de 

gewone middelen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het vervullen van 

wensen waarvoor binnen het budget van de vereniging geen ruimte is. Hierbij kun je denken aan 

bijvoorbeeld lockers voor trainers, extra teamopslag of gezichtsmaskers voor de uitlopers bij de strafcorner.

Iedereen die zich verbonden voelt met het wel en wee van de vereniging kan lid worden van de Club van 

100, of het nou gaat om leden, oud-leden of om ouders van jeugdleden. Kortom een persoonlijke manier 

van geven met directe betrokkenheid. Tip: als je je meteen voor minimaal vijf jaar verbindt, is je gift fiscaal 

aftrekbaar.

Het lidmaatschap geldt voor een competitiejaar en wordt aan het einde van deze periode automatisch met 

een jaar verlengd. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Wat krijgt een lid ervoor terug ? Naast inspraak in de selectie van projecten ten behoeve van de vereniging, 

krijgen leden van de Club van 100 indien gewenst een vermelding op het ledenbord in het clubhuis. Enz e 

ontvangen een uitnodiging voor een sponsorbijeenkomst. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, 

ter stimulatie om lid te blijven en om nieuwe leden te werven.



We hopen u enthousiast gemaakt te hebben voor een van de sponsormogelijkheden bij MHC 

Weesp. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om sponsor te  worden, neem dan contact 

op met ons via sponsoring@mhcweesp.nl 

We denken graag met u mee.

tot ziens
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