Geachte heer, mevrouw,
Graag benaderen wij u als potentiële sponsor voor onze hockeyclub, de Haarlemse Mixed Hockey
Club Saxenburg. Met het sponsoren van onze club verbetert u de naamsbekendheid van uw bedrijf,
vergroot u de kans op meer klanten en ondersteunt u een maatschappelijke vereniging: dat is een
win-winsituatie!
Kenmerken Saxenburg
Saxenburg is een gezellige, toegankelijke hockeyclub met sportieve ambities voor en door leden. Het
familiaire karakter van de club maakt het tot dé fijne vereniging die het sinds 1912 tot op de dag van
vandaag nog steeds is. De club is er voor jong en oud en zoekt op sportief gebied de goede balans
tussen het recreatief en prestatief beoefenen van de hockeysport.
Bij Saxenburg staan we met een sportieve en respectvolle opstelling open voor iedereen: leden,
ouders, begeleiders, vrijwilligers en andere verenigingen. De laagdrempeligheid en daarmee de
bereikbaarheid voor een grote groep inwoners van Haarlem en omliggende gemeentes maakt de
club onderscheidend. Meer achtergrondinformatie treft u aan op onze website www.saxenburg.nl.
Ambities voor de komende jaren
Saxenburg kent een aantal ambities:
1. Versterken verenigingsgevoel “Wij zijn Saxenburg”;
2. Vertegenwoordiging over de volle breedte: “een leven lang hockey”;
3. Professionaliseren van de vrijwilligersorganisatie.
Sponsormogelijkheden
Saxenburg is een financieel gezonde en stabiele hockeyclub, met op dit moment ruim 650 leden en
een lichte groei van senioren. Met de contributiegelden van deze leden bekostigen wij de
voorzieningen en het onderhoud van de club. Sponsorgelden vormen ook een belangrijke bron van
inkomsten. Hierdoor krijgt onze club een extra financiële injectie waardoor ze haar doelstellingen
sneller kan bereiken. Een aantal bedrijven heeft haar naam al aan onze club verbonden, zoals
Intersport Twinsport Haarlem, The Indian Maharadja en Eyecatcher.
Wij hebben twee velden waarop dagelijks gespeeld wordt en waar mensen van de gehele regio
Noord-Holland de club bezoeken. Als potentiele sponsor bieden wij u de mogelijkheid voor het
plaatsen van één of meerdere reclameborden, met een grootte van 300 x 80 cm en voor een looptijd
van minimaal 3 jaar. Tevens bieden wij hierbij reclamevermelding op de website, direct mailing
vanuit de club en diverse social media kanalen.
• GOUD
reclamebord op veld 1 en 2
€ 750,- per jaar excl. BTW
• ZILVER
reclamebord op veld 1
€ 500,- per jaar excl. BTW
• BRONS
reclamebord op veld 2
€ 300,- per jaar excl. BTW
De productiekosten voor het opmaken en produceren van één bord bedragen € 200,- excl. BTW en
komen eenmalig bovenop bovengenoemde bedragen. Zie voor voorbeelden in de bijlage.
Mocht u interesse hebben om één of meerdere borden te laten plaatsen, neem dan telefonisch
contact op met de sponsorcommissie of contacteer ons via sponsor@saxenburg.nl.
Met sportieve groet van de sponsorcommissie van Saxenburg,
Yvette Krützmann (06-20000150) en Fanny Ritt (06-46165421)

Bijlage locatiemogelijkheden en voorbeeld sponsorbord
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Plattegrond HMHC Saxenburg (gele lijnen geven mogelijkheden voor borden, bepaling in overleg)

Voorbeeld sponsorbord (opmaak heeft diverse mogelijkheden in kleur)

