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Bij Phoenix beleef je hockey samen!
Phoenix is in 1884 opgericht en is daarmee een van de oudste sportverenigingen van Nederland.
Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een toegankelijke familie hockeyclub waar sportiviteit,
saamhorigheid en prestatie hand in hand gaan. Of je net begint als Funkey, je selectie wilt spelen of
nog lekker wilt sporten als veteraan of trimhockey lid. Voor iedereen wil Phoenix een omgeving
bieden waar iedereen met respect voor elkaar omgaat.
Met onze sociability commissie, ons jeugdbestuur, de Vrienden van Phoenix en Business Trophy
organiseren we allerlei activiteiten om de binding tussen onze leden en partners met Phoenix te
versterken. Daarbij worden we geholpen door een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zich op
allerlei fronten inzet voor onze vereniging.
De jeugd speelt een grote rol bij onze vereniging. Zij worden opgeleid en ingezet als trainer en
scheidsrechter bij de jongste jeugd. Zo leren onze jonge leden ook andere vaardigheden en
waarborgen we de kwaliteit en continuïteit van de trainingen.

Niet alleen de jeugd uit Zeist speelt een rol. Zo sponsoren wij de Hockey Dreams Foundation. Dit goede doel zet
zich in voor hockeycoaches en hockeyende kinderen in Afrika.
Hockey Dreams geeft jongeren uit sloppenwijken de kans om naar school te gaan en een opleiding tot
hockeycoach te volgen. Die geven op hun beurt hockeytrainingen aan kinderen in de omgeving waar ze wonen.

Phoenix gelooft dat sport & bewegen een belangrijk instrument is voor integratie, je gezondheid, sociale
betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling. Als een van de grootste sportverenigingen in Zeist vinden
wij het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te
bieden om te kunnen sporten en bewegen en de drempel hiervoor zo laag mogelijk te houden.
Iedereen die wil hockeyen moet dat kunnen.

W O R K IN G
F R O M H O M E

De laatste jaren is Phoenix enorm gegroeid. Ons complex behoort tot een van de drukste hockeyvelden in Midden
Nederland. Er zijn twee watervelden aangelegd (mede door crowdfunding onder de leden), we spelen in hogere
competities en de organisatie staat als een huis.

Om onze ambities te realiseren en onze talenten verder te ontwikkelen, blijven structurele investeringen in de
toekomst noodzakelijk. Daarbij hechten wij grote waarde aan de samenwerking met onze sponsoren om hier
vanuit gemeenschappelijk belang vorm aan te geven.

Een actieve vereniging vol gezelligheid
Op Phoenix worden er tal van activiteiten en feestelijkheden door het jaar heen georganiseerd voor en
door de leden:
Toernooien: Het familie toernooi, het Panda toernooi voor E en D jeugd, Veteranen Toernooien Jan
Voskens en ICE Trophy en het Phoenix Business Trophy bedrijfshockeytoernooi
Evenementen: Trainingsweek met het Hamburger Festijn, Spoorweg derby jongste jeugd i.s.m. met
Shinty, New Players Veteranen Diner, Pannenkoeken festijn jongste jeugd, etc.

Feesten: Alle jeugdcategorieën hebben hun eigen feest, het 2 jaarlijks ouderfeest, feesten en partijen van
derden.

Jong en oud tezamen: 1503 leden
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Een interessante doelgroep voor sponsoren
De populariteit van hockey is enorm gestegen. De KNHB is de afgelopen 10 jaar gegroeid met meer
dan 35% tot 250.000 leden.
Leden van hockeyverenigingen zijn voor sponsoren een interessante doelgroep in termen van
welstand, bestedingspatroon en de gezinsfase waarin zij verkeren.
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Sponsor worden van Phoenix?
Bij Phoenix realiseren wij ons dat u als sponsor meer waar
wilt voor uw bijdrage en niet alleen maar vanwege wat
goodwill een sportvereniging sponsort. Ook al zeggen we
daar geen nee tegen...
Sponsoring dient uiteindelijk bij te dragen aan de
bekendheid, omzetgroei of het MVO beleid van uw
onderneming.
Vanuit de sponsorcommissie van Phoenix zoeken we actief
de samenwerking op met onze sponsoren. Een
ledenaanbieding in onze nieuwsbrief, een markt op onze
vereniging, uw logo op onze teamkleding of een clinic met
uw relaties?
Wij denken graag met u mee om maatwerk te leveren.

Sponsormenu
Exposure
Vermelding Scorebord
6 meter bord hoofdveld
6 meter bord veld 2/3/4
Reclamedoek 3 meter hoofdveld
Reclamedoek 18 meter veld 1/2
Reclame in doelen hoofdveld
Reclamedoek op terras
Vernoeming hoofdvelden
Vernoeming veld 3
Narrowcasting
Vermelding nieuwsbrief / Advertorial (4 x pj)

Tarief
€
750
€ 2.000
€
1.500
€
500
€
2.500
€
1.000
€
750
€
2.500
€
1.750
€
250
€
250

Teamsponsoring
Shirtreclame H1/D1
Subsponsor thuisshirt H1/D1
Shirtreclame 1e lijns jeugdteams
Shirtreclame jeugdteam
Overige sponsoring teams

Tarief
€ 2.000
€
1.000
€
1.500
€
150
op maat

Overige mogelijkheden
Gebruik Phoenix faciliteiten
Clinic H1 of D1
Gebruik Marktkraam
Verkoop op Phoenix
Sponsoring events en toernooien

Tarief
€
1.000
€
250
€
250
op maat
op maat

Algemene voorwaarden

- Bij aangaan sponsorship krijgt u gratis logo op onze website en
introductie in onze Tetter nieuwsbrief.

- Tarieven zijn exclusief eventuele productiekosten

- Contracten worden aangegaan voor minimaal 3 jaar.

Meer weten?

We bespreken graag met u hoe we tot
een succesvolle samenwerking voor
de toekomst kunnen komen.
sponsorcommissie@phoenixhockey.nl

