
Mixed Hockey Club Deurne is dé hockeyclub van Deurne. MHC
Deurne is opgericht op 14 mei 1941 en heeft op dit moment
ongeveer 400 leden. Al vele jaren speelt MHC Deurne op het
sportpark 'De Kranenmortel' te Deurne. In de zomer van 2009 is de
buitenaccommodatie geheel vernieuwd en in de zomer van 2022 is
veld 1 volledig vernieuwd.

MHC Deurne geeft iedereen de gelegenheid om te hockeyen,
zowel prestatiegericht als recreatief. Het hockeyspel kan door jong
en oud, jongens en meisjes gespeeld worden. Ook biedt MHC
Deurne de mogelijkheid voor het spelen van G-hockey, dit is
speciaal voor kinderen en jong volwassenen die om een of andere
reden/beperking geen aansluiting vinden binnen het reguliere
hockey.

Vooral de trainingen en begeleiding van de jeugd heeft een grote
prioriteit binnen onze vereniging, want 'Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst!'
Onze club is haar sponsoren erg dankbaar, omdat zij er mede voor
zorgen dat MHC Deurne een club is om trots op te zijn! Sponsoring
is onlosmakelijk verbonden aan het kunnen realiseren van onze
ambities. Wij zetten uw sponsorbijdragen daarom in voor het
behoud en verbetering van de kwaliteit van de gehele hockeyclub.

Met dit overzicht willen we een aantal zaken voor u als (mogelijke)
sponsor verduidelijken. In dit overzicht vindt u onze sponsor-
pakketten. We gaan ervan uit dat deze informatie antwoord geeft
op veel van uw vragen. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u altijd
vrijblijvend contact met ons opnemen.

Met sportieve groet,

De sponsorcommissie

Contactgegevens:
Mail:
Website:

sponsoring@mhcdeurne.nl
www.mhcdeurne.nl



Hoofdsponsor
Veldsponsor
Stersponsor
Bordsponsor
Business sponsor
Kledingsponsor
Teamsponsor

Het sponsorbeleid van MHC Deurne streeft naar een samen-
werking waarbij zowel uw organisatie als MHC Deurne voordeel
behalen.
Om dat te bereiken willen we een relatie met u opbouwen. Zo
horen we graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken
met sportsponsoring, zodat we samen de best passende optie
kunnen kiezen of desnoods kunnen ontwikkelen.

Onderstaand een greep uit onze sponsormogelijkheden:

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden om uw bedrijf op
een goede en positieve manier te presenteren. In overleg met u
kunnen we kijken naar de best passende mogelijkheden.

MHC Deurne organiseert in samenwerking met de sponsor-
commissie ieder jaar een sponsormiddag voor al haar sponsoren
rondom de wedstrijden van de vaandelteams.

Onder het genot van een hapje en een drankje is er de mogelijk-
heid om mede-ondernemers te ontmoeten en van de wedstrijden te
genieten.



Hoofdsponsor

Wilt u hoofdsponsor worden van onze vereniging? De mogelijk-
heden zijn naar eigen wens, in overleg met de sponsorcommissie,
te eraliseren. Hierbij kunt u denken aan shirtsponsoring van de
vaandelteams, bedrijfsnaam op of bij het veld en uw bedrijfsnaam
gelieerd aan activiteiten op MHC Deurne.

Veldsponsor

Uw naam wordt verbonden aan een van onze velden. De gehele
ruimte tussen de dug-outs (maar liefst 16 meter) wordt voor uw
bedrijf gereserveerd. Tevens wordt uw logo vermeld op de site van
MHC Deurne, net als in de kantine op de narrowcasting op het
scherm. De kosten voor de boren nemen wij voor onze rekening.

Duur:    Minimaal 3 jaar
Tarief:   Veld 1: € 2000,- per jaar
              Veld 2: € 1250,- per jaar

Stersponsor

Als stersponsor zal uw bedrijf duidelijk zichtbaar zijn op het veld, zo
komt er een doek te hangen achter de goal op veld 1 (zie de
afbeelding hiernaast). Tevens wordt uw logo vermeld op de site
van MHC Deurne, net als in de kantine op de narrowcasting op het
scherm. De kosten voor het doek nemen wij voor onze rekening.

Duur:    Minimaal 3 jaar
Tarief:   € 500,- per jaar



Bordsponsor

Uw bedrijfsnaam zal altijd aanwezig zijn op een bord langs het
veld. Tevens wordt uw logo vermeld op de site van MHC Deurne,
net als in de kantine op de narrowcasting op het scherm. De
kosten voor het bord nemen wij voor onze rekening.

Duur:    Minimaal 3 jaar
Tarief:   Veld 1: € 250,- per jaar
             Veld 2: € 150,- per jaar
             Veld 1 & 2: € 350,- per jaar

Business sponsor

Wilt u graag sponsoren en heeft u gezinsleden die lid zijn van MHC
Deurne? Dan is business sponsor misschien wel iets! Hierbij
krijgen twee gezinsleden een gratis lidmaatschap voor de jaren dat
uw bedrijf sponsort. Verder wordt er een bord geplaatst langs de
zijlijn van veld 1. Tevens wordt uw logo vermeld op de site van
MHC Deurne, net als in de kantine op de narrowcasting op het
scherm. De kosten voor het bord nemen wij voor onze rekening.

Duur: Minimaal 3 jaar
Tarief: € 1000,- per jaar

Stersponsor

Er zijn nog vele mogelijkheden om met uw bedrijf MHC Deurne een
warm hart toe te dragen. Hiervoor gaan we graag met u in gesprek.
Denk bijvoorbeeld aan kledingsponsor, teamsponsor en
sponsoring in natura.



Vrienden van MHC Deurne

MHC Deurne is volop in beweging. Onze club wil graag
doorgroeien tot een club met veel dynamiek en (sport)plezier voor
iedereen. Daarom hebben wij uw steun nodig!

Om als hockeyclub een structurele bijdrage te kunnen leveren aan
de ontwikkelingen van onze club vragen wij de Vrienden van MHC
Deurne zich voor tenminste 3 jaar te committeren aan een
jaarlijkse bijdrage van € 50,- per seizoen. Vervolgens kunt u
jaarlijks verlengen als u de club wilt blijven steunen.

Als u vriend wordt van MHC Deurne krijgt u een eervolle
vermelding in zowel de kantine als op de site van de hockeyclub.


