
Teamsponsoring MHC Weesp
Voor de uitstraling en herkenbaarheid van MHC Weesp vinden wij het leuk als teams zich
presenteren in teamkleding (zoals een trui, shirt of een tas). We willen hierbij bestaande afspraken
respecteren die wij hebben gemaakt met onze sponsoren. Daarbij willen we het makkelijk maken
voor teams en aantrekkelijk voor de sponsor en de club zodat alle partijen ervan kunnen
profiteren.

Spelregels teamsponsoring
1. Wanneer je een team wilt voorzien van vrijetijdskleding zoals een trui, shirt of een tas, neem

je eerst contact op met de sponsorcommissie. Dit is nodig om overzicht te houden. We
zijn namelijk zuinig op de sponsorafspraken die we al hebben met de reeds -betalende-
sponsoren en willen deze niet schaden. De sponsorcommissie wil graag weten wie onze
teams bereid zijn te sponsoren en wil voorkomen dat we potentiële sponsoren en teams
moeten teleurstellen.

2. Teamsponsoring van kleding, voorzien van merk-of bedrijfslogo's, is alleen mogelijk als de
sponsor ook een sponsorbijdrage afdraagt aan MHC Weesp.
De sponsor (of groep van sponsoren) betaalt dan een sponsorbijdrage aan de club en is
daarmee lid van de ‘Vrienden van MHC Weesp’.
Seniorenteams: volgt
Lijnteams: € 200,-
Breedteteams Jeugd: € 150,-
Teams Jongste Jeugd: € 150,-

Bij meerdere sponsoren per team geldt:
Aantal sponsoren 1 2 3 4 >5 >10

Lijnteams € 200 € 175 € 150 € 125 € 100 € 50
Breedteteams Jeugd € 150 € 135 € 115 € 95 € 75 € 35
Teams Jongste Jeugd € 150 € 85 € 75 € 65 € 50 € 25
Prijs per sponsor (ex BTW).

Een overzicht van de vrienden van MHC Weesp (waaronder ook de team-sponsoren) komt
op het sponsorbord in de club te hangen.
Betreft het een bestaande bordsponsor, dan hoeft de sponsorbijdrage niet afgedragen te
worden, de sponsorcommissie moet van te voren wel geïnformeerd worden.

3. Het MHC Weesp logo mag niet zomaar gebruikt worden. Het bedrukken/borduren ervan
mag alleen met toestemming van de sponsorcommissie.

4. De wedstrijdkleding is voorzien door onze hoofdsponsoren Rabobank en Bliq. Heb je
interesse hoofdsponsor te worden, nieuwe mogelijkheden starten in seizoen 2022/2023.

5. Voor lijnteams is sponsoring op de trainingspakken niet mogelijk, dit wordt centraal
geregeld. Dat geldt ook voor de trainingspakken voor de complete jongenslijn in de Jeugd.
Voor overige teams geldt dit niet.

6. Exclusiviteit sponsoren: Als club hebben wij afspraken met de bestaande sponsoren. Een
nieuw bedrijf kan conflicterend zijn. We verwachten dat teams bestaande clubsponsoren
met respect behandelen en geen excessieve uitingen van particulieren of bedrijven
gebruiken die in conflict kunnen komen met hun belangen of met de belangen van MHC
Weesp.
Reclameboodschappen moeten passend zijn bij de aard van onze vereniging. Onder meer



uitingen die reclame maken voor alcoholische drank (bij de jeugd) en voor tabakswaren zijn
niet toegestaan.

7. Wil je geen logo van de sponsor op je trui of pak, maar bv alleen namen van spelers of
een quote of uitspraak? Dan hoef je de sponsorcommissie niet te betrekken en dan hoeft
er geen bijdrage aan de club gedaan te worden.

8. Teamsponsoring is alleen mogelijk als alle teamleden van het betreffende team deze
kleding ontvangen of aanschaffen. Dit zal geen probleem zijn als de kleding volledig door
de sponsor wordt betaald, maar kan spelen als er van de ouders/ spelers een eigen
bijdrage wordt verwacht. In dit geval moeten alle ouders/ spelers het eens zijn met de eigen
bijdrage.

9. Gesponsorde kleding of spullen kunnen aan spelers in bruikleen worden gegeven of
worden geschonken. In principe is gesponsorde kleding eigendom van de club en wordt in
overleg met sponsor bepaald hoe deze kleding na een jaar gebruikt wordt. Het heeft de
voorkeur van de club om trainingspakken meerdere jaren te kunnen gebruiken. Kleding
waar een eigen bijdrage voor wordt betaald is na een seizoen altijd voor de speler.

10.Trainingspakken die centraal door de club aan teams ter beschikking worden gesteld,
moeten voor en mogelijk na de wedstrijd gedragen worden. Hiervan kan in overleg met de
sponsorcommissie afgeweken worden.

11. Zoek je als team sponsoren voor een team-weekend of team-pot en krijgen zij in ruil
daarvoor exposure door het vermelden van een logo of naam? Dat kan, maar ook dan geldt
dat zij een bijdrage moeten leveren aan de vrienden van MHC Weesp.
Het promoten van teamsponsoren door bijv. ‘wedstrijdsponsor van de week’ via
Instragram of op een andere manier, is niet toegestaan zolang deze sponsor geen
clubsponsor is en zolang dat niet in overleg gaat met de sponsorcommissie.

De sponsorcommissie kan naast het toetsen van de voorwaarden, zowel het team als de
sponsor(en) van dienst zijn. We gaan in gesprek met de sponsor om te bespreken in
hoeverre deze nog meer voor de vereniging kan en wil betekenen; we overleggen over de
exposure via onze kanalen (website/ Instagram) en op onze accommodatie. De sponsor
kan veel aan ons hebben. Daardoor is de kans groot dat de sponsor volgend jaar ook nog
sponsor is. Daar heeft het team ook weer wat aan.

Met de sponsorcommissie wordt afgesproken welke potentiële sponsoren benaderd worden
door welk team. Dit om te voorkomen dat alle teams dezelfde ondernemers benaderen.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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