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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, Club 1884 en de 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.
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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.
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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.

SECTION ONE

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.
Zoekt u liever gemak? Dan hebben we een
aantal aantrekkelĳke sponsorpakketten voor u
samengesteld.

SECTION ONE

Ons sponsormenu
Boarding
Vermelding scorebord

€

10 meter doek hoofdveld

€ 2.000

Groot bord aan parking bij het hoofdveld

5 meter doek hoofdveld

€ 1.000

met uiting gericht op de Driebergseweg.

2,5 meter doek hoofdveld

€

750

5 meter doek veld 2/3/4

€

750

Fan Seats

2,5 meter doek veld 2/3/4

€

500

Speciale bankjes langs de velden voor de

Vermelding bord clubhuis

€

750

supporters. Tarief per bankje voor drie jaar.

Doek op terras

€

850

Boarding

750

Logo shirt voorkant H1 | D1

€

2.000

Logo shirt achterkant H1 | D1

€

1.250

Logo mouw H1 of D1

€

750

v.a € 1.250

Trainingspakken per lijn

in overleg

Sponsor trainingshesjes

€

1.000

Sponsor scheidsrechters

€

1.000

Rechten
Gebruik Phoenix faciliteiten
Verkoop op Phoenix event
Branche exclusiviteit
Gebruik Phoenix logo in eigen
uitingen

€ 2.000

Sponsorbord XL

Specials

HOOFD

€ 1.500

Vernoeming veld 1

Vernoeming veld 2,3 of 4

5 meter doek veld 2,3 of 4

Reclame op de zes stootborden van de

10 meter doek hoofdveld

10 meter doek hoofdveld

Vermelding bord clubhuis

doelen op veld 2, 3 en 4

5 meter bord veld 2,3 & 4

5 meter doek veld 2,3 of 4

Logo mouw shirt H1of D1

Vermelding bord clubhuis

Vermelding bord clubhuis

Gebruik Phoenix logo

Logo voorkant alle shirts

Logo achterkant shirt H1/D1

Branche exclusiviteit

Gebruik Phoenix faciliteiten

Gebruik Phoenix faciliteiten

Branche exclusiviteit

Branche exclusiviteit

Gebruik Phoenix logo

Gebruik Phoenix logo

Vlag bij clubhuis

Vlag bij clubhuis

Stootborden veld 1

Clinic door spelers H1 of D1

Hockey Clinic
Een goed verzorgde hockey clinic door

in overleg

enkele selectiespelers van H1 | D1. Te
combineren met een lekkere borrel of diner.

Goed om te weten
€

1.500

in overleg
toeslag 50%
€

350

ZILVER

GOUD

€ 3.000

Stootborden doelen

Kleding

Shirtsponsor per lijn

SPONSORPAKKETTEN

Specials

sponsor

sponsor

sponsor

Clinic door spelers H1 of D1

Al onze sponsoren krijgen hun logo op de site en

WAARDE : € 22.500

WAARDE

: € 10.000

WAARDE : € 3.900

een advertorial in de Tetter nieuwsbrief.

TARIEF

TARIEF

:€

TARIEF

Sponsoren worden gratis lid van Club 1884.
Contracten worden aangegaan voor drie jaar.
Vermelde kosten zijn exclusief eventuele
materiaal-, (op)druk- , wissel- en kledingkosten.

: € 15.000

7.000

: € 2.925

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

