Datum: 16 februari 2020
Aan: Alle (ouders van) leden
Van: Sponsorcommissie HC Delfshaven; Mirjam van Rijn & Tamara
Kustermans
Wat: Wedstrijd
€ 8.000,00
HC Delfshaven heeft dit jaar een sponsordoelstelling van € 8.000,00. Als
we die doelstelling halen, dan kunnen we de contributie laag blijven houden
en op onze manier gratis onze toernooien blijven organiseren, waardoor
ieder kind in Delfshaven lid kan zijn van onze club.
€ 8.000,00 lijkt heel veel, maar als ieder lid € 25,00 inzamelt, of als ieder
team € 400,00 inzamelt, dan zijn we er al! Daarnaast hebben we met
elkaar een giga-netwerk en kennen we zoveel partijen en mensen, dat we
ervan overtuigd zijn dat we die doelstelling met elkaar gaan redden.
Vandaar dat we er een korte, toffe competitie van maken.
WEDSTRIJD + PRIJS
Het team dat in de periode vóór 30 juni de meeste sponsorinkomsten
realiseert, wint een supertoffe hockeyclinic voor zijn of haar team!
Dat geldt ook voor de groep trimmers, de groep sevens-hockeyers en de
groepen die in de SSV’s trainen.
SPELREGELS
Regels:
•
De vorm is vrij. Wil je langs bij ondernemers uit de buurt, of wil je
iets organiseren; het is aan jullie team hoe je het vormgeeft. De
basis is het sponsorbeleid. Als je iets wil organiseren buiten het
sponsorbeleid, bijv. een bbq of een sponsorloop, neem dan even
contact op met sponsoring@hcdelfshaven.nl

•

•

•

•
•

Op de website komt op 1 maart een formulier. Dat formulier kun je
printen en gebruiken om langs ondernemers te gaan en met
ondernemers in te vullen.
Ingevulde formulieren geef je af bij de sponsorcommissie (postvak
achter de bar). De sponsorcommissie neemt alle formulieren in,
houdt de stand bij en neemt vervolgcontact op met de betreffende
ondernemer/ organisatie. De bijdrage telt op het moment dat de
sponsorcommissie akkoord heeft van die partij over inning.
Met grote partijen in Delfshaven, zoals bijv. Rabobank en diverse
vermogensfondsen heeft de club al afspraken, dus ga ajb niet bij hen
langs. Wil je even afstemmen als je een grote partij wilt benaderen?
Neem dan even contact op met sponsoring@hcdelfshaven.nl
De sponsorcommissie houdt de scores bij en informeert aan het eind
van iedere maand de scores aan iedereen.
Het team met de hoogst opgehaalde sponsorbijdrage wint. Tijdens
het jaarlijkse familietoernooi - begin juli - wordt dat bekend
gemaakt.

Heb je vooraf vragen, of wil je dat de sponsorcommissie een keer
langskomt bij jouw team om dit verder toe te lichten, of het plan te
bespreken, laat het weten.
Samen staan we sterk en halen we die sponsordoelstelling binnen voor de
club!
Namens de sponsorcommissie,
Mirjam van Rijn
Tamara Kustermans

