U scoort met
Bordsponsoring
Deze zomer zijn de hekken langs de velden vrij gemaakt voor nieuwe sponsors.
Stap daarom nu in voor bordsponsoring, zodat uw bedrijfsnaam vanaf het nieuwe
voetbalseizoen in september voor alle bezoekers zichtbaar is.

De sponsorborden hebben de
standaardafmetingen van 300 x 80
cm, in full colour, en zijn gemaakt
van trespa materiaal. De kosten voor
bordsponsering bedragen € 375,- per
jaar, inclusief eenmalige productie- en
bevestigingskosten.
De voordelen voor u als sponsor

✓ Lokale en regionale zichtbaarheid!
✓ Positief voor uw imago: sport, spel en
maatschappelijk betrokken!
✓ Goed voor de jeugd!
Het bereik van uw reclame
✓ Circa 2.500 jaarlijkse bezoekers
✓ Circa 500 jaarlijkse websitebezoekers
✓ Circa 600 leden, die wekelijks op het veld te
vinden zijn
✓ Circa 100 vrijwilligers, die zich wekelijks
inzetten voor de vereniging.
Hoe werkt het?
✓ De sponsorovereenkomst geldt voor de duur
van 3 jaar. Daarna kan de overeenkomst
jaarlijks bij wederzijdse instemming worden
verlengd
✓ Na ontvangst van de eerste sponsorbijdrage
plaatsen we het reclamebord

✓ In de sponsorbijdrage is de productie van het
reclamebord inbegrepen
✓ De vereniging blijft eigenaar van het
sponsorbord
✓ U krijgt een vermelding op de HK website
✓ In elke nieuwsbrief krijgt u een vermelding
van uw logo en pay-off
Omdat u sponsort vanuit een zakelijk belang
(naamsbekendheid, binding met de regio,
product- of merkintroductie) kunt u de kosten
aftrekken van de winst!

Uw bijdrage zetten we in voor
✓ Professionaliseren van de
jeugdopleiding (train de trainers,
lesmateriaal, voetbalmateriaal)
✓ Dak reparatiewerkzaamheden van het
verenigingsgebouw
Heeft u interesse, stuur dan een
bericht naar HKsponsoring@xs4all.nl
en nemen we snel contact met u op.
De Sponsorcommissie
Ilse Miedema, Johanneke Mijnhardt,
Tanja Mekkelholt
www.haarlem-kennemerland.nl

Voetbalbeleving
voor iedereen
Haarlem-Kennemerland is een jonge
voetbalclub in Haarlem-Noord. In 2010
is deze fusieclub als erfgenaam voortgekomen uit H.F.C. Kennemerland en HFC
Haarlem. HFC Haarlem werd als profclub
in 1946 landskampioen, won twee keer de
KNVB-beker en heeft Europees voetbal
gespeeld.
Haarlem-Kennemerland heeft 28 jeugdteams, 6 senior teams en 4 zaalvoetbalteams. Het eerste elftal komt nu nog uit in
de vierde klasse zaterdag, maar de weg

omhoog is weer gevonden. De ambitie is
om binnen een paar jaar weer tweede en
mogelijk daarna eerste klasse voetbal te
spelen. Een aantal van onze jeugdteams
speelt alweer op deze niveaus.
Onze ambitie: een vooraanstaande positie verwerven binnen het amateurvoetbal
in Haarlem en de regio. Dit doen we door
de jeugdopleiding stap voor stap te professionaliseren, zodat het een kweekvijver
is voor het eerste elftal. Onze cultuur:
Er heerst een positieve sfeer en we omarmen wat normaal is.

