
Sponsoring 2017-2018

Hockeyclub Rijnvliet

-  Reclamebord

-  Dug-out

- Teamsponsoring

- Champagnelid

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Algemeen 
Deze overeenkomst regelt de sponsoring door 
de Sponsor van HC Rijnvliet en de tegenpres-
tatie van HC Rijnvliet aan de Sponsor, alsmede 
alle overige rechten en plichten inzake deze 
sponsoring. 

2 Duur, verlenging en tussentijdse beëindiging
2.1 Deze overeenkomst  is van toepassing op het 

seizoen 2017-2018.
2.2 De overeenkomst wordt telkens met een op-

volgend seizoen verlengd tenzij HC Rijnvliet of 
Sponsor opzegt voor 1 mei van het opvolgen-
de seizen.

2.3 Iedere partij is bevoegd deze overeenkomst 
met onmiddellijke ingang, zonder nadere 
ingebrekestelling en zonder voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden indien:
a) de wederpartij tekort komt in de nako-

ming van haar verplichtingen voortvloei-
end uit deze overeenkomst, tenzij de 
tekortkoming, gezien haar bijzondere aard 
of geringe betekenis, deze ontbinding met 
haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor 
zover de nakoming niet blijvend onmo-
gelijk is, ontstaat deze bevoegdheid tot 
ontbinding pas indien nakoming van de 
verplichtingen uitblijft na verloop van een 
bij een schriftelijke aanmaning gestelde 
redelijke termijn.

b) de wederpartij surseance van betaling 
aanvraagt, in staat van faillissement is ver-
klaard dan wel ontbonden respectievelijk 
geliquideerd wordt, behoudens overname 
van deze wederpartij door derden;

c) de wederpartij handelingen verricht of 
nalaat waardoor de goede naam van de 
andere partij in ernstige mate geschaad 
dreigt te worden.

2.4 De opzegging of ontbinding geschiedt per 
aangetekende brief.

2.5 De beëindiging of de ontbinding van deze 
overeenkomst ontslaat partijen niet van de 
verplichtingen daaruit, die naar hun aard 
doorlopen, zoals -maar niet beperkt tot- het 
bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, 
aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, 
toepasselijk recht en bevoegde rechter.

2.6 In geval van ontbinding of tussentijdse beëin-
diging van de overeenkomst is de Sponsor 
aansprakelijk voor alle kosten die hieruit 
voortvloeien; in geen geval zal restitutie van 
betaalde gelden plaatsvinden.

3 Overleg en contactpersonen 
Partijen zullen minimaal één keer per jaar 
overleg voeren over de uitvoering van deze 
overeenkomst, en overigens zo vaak als een 
partij dit nodig of wenselijk acht. 

4 Intellectuele eigendomsrechten 
De Sponsor en HC Rijnvliet erkennen over en 
weer elkaars intellectuele eigendomsrechten 
ten aanzien van handelsnaam, woord- of 
beeldmerk (logo), promotionele en/of commu-
nicatieve uitingen, in de ruimste zin van het 
woord en ongeacht het gebruikte medium.

5 Publiciteit 
Alle communicatie-uitingen met betrekking 
tot de sponsoring dienen voorafgaand aan 
publicatie te worden goedgekeurd door beide 
partijen.

6 Overdraagbaarheid 
Het is partijen niet toegestaan, zonder voor-
afgaande schriftelijke toestemming van de 
wederpartij, de rechten uit deze overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan 
derden.

7 Geheimhouding 
Het is partijen niet toegestaan, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de we-
derpartij, (onderdelen van) de inhoud van deze 
overeenkomst aan derden kenbaar te maken, 
tenzij de wet daartoe verplicht of tenzij deze 
gegevens, zonder dat dit veroorzaakt is door-
dat de onderhavige geheimhoudingsplicht is 
geschonden, van algemene bekendheid zijn.

8 Slotbepalingen 
Deze overeenkomst bevat alle rechten en 
verplichtingen van partijen jegens elkaar met 
betrekking tot de sponsoring. Wijzigingen van 
deze overeenkomst zijn pas geldend indien 
zij schriftelijk zijn vastgelegd en door beide 
partijen zijn ondertekend. 

9 Toepasselijk recht en geschillen 
Op deze overeenkomst is het Nederlandse 
recht van toepassing. Geschillen zullen wor-
den voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Utrecht, tenzij partijen een andere vorm van 
geschilbeslechting overeenkomen.

Model sponsorovereenkomst seizoen 2017-2018

Teamsponsoring Clubsponsoring

Teamsponsor team ..............................

m	Bidonkratten
m	Oranje uit-/trainingsshirt
m	Hooded sweater
m	Trainingsbroeken
m	Hockeytassen
m	Trainingsvesten
m	Compleet trainingspak

m Bord Veld 2
m Bord Veld 1
m Bestickering Dug-out
m Logo in nieuwsbrief
m Champagnelid

Bijzonderheden

Handtekeningen*

Datum: ............. - ............. - .............

Plaats: .............................................................................

Sponsor HC Rijnvliet
Naam: Naam:

Functie: Functie:

Handtekening: Handtekening:

 hcrijnvliet.nl
 hcrijnvliet

Sportpark Rijnvliet
Rijnvliet 3, Utrecht



SPONSORING HC RIJNVLIET 2017-2018

Hockeyclub Rijnvliet
 y  Een nieuwe, kwalitatief goede hockeyvereniging in Leidsche Rijn met 

sportieve ontwikkelkansen en plezier voor iedereen.
 y  Club met ruim 500 leden met groeipotentie & ambitie (oa nieuwbouw-

wijk Rijnvliet).
 y  Top of the bill voorzieningen met een waterveld en een kunstgrasveld. 

Het 2e waterveld komt in 2018, 4e en 5e veld en nieuw clubhuis liggen in 
de planning.

 y  Actieve vereniging met veel betrokken vrijwilligers en zeer positieve sfeer.
 y  Actief bestand van 650 (potentiële) leden en betrokkenen.

Wat levert sponsoring voor u op?
 y Zichtbaarheid bij vele potentiele klanten, met als resultaat meer naams-

bekendheid, meer klanten en meer omzet. 
 y Interessante doelgroep van relatief hoogopgeleide, welgestelde ouders 

van HC Rijnvliet en andere clubs die bij ons wedstrijden komen spelen.
 y Bij sponsoring van een hockeyteam door bijvoorbeeld kleding of tassen 

krijgt u exposure in Leidsche Rijn en bij andere clubs tijdens uitwedstrij-
den.

 y Positieve associatie van uw organisatie met een nieuwe, ambitieuze ver-
eniging met een fris imago.

 y Maatschappelijke betrokkenheid. Help mee om er voor te zorgen dat 
iedereen in de regio, met ie-
ders talent, ambitieniveau en 
budget, kan (leren) hockeyen.

 y Eenvoudig contact met 
(potentiele) klanten en 
bedrijven in de omgeving.

 y Kosten van sponsoring zijn 
fiscaal aftrekbaar. De btw (in-
dien van toepassing) kan als 
voorheffing verwerkt worden 
in de aangifte omzetbelasting.

Wat kunt u sponsoren?
 y Iedere investering is welkom zodat er letterlijk en figuurlijk gebouwd 

kan worden aan de toekomst van HC Rijnvliet. Voor elk budget is er een 
sponsoroptie.

 y U kunt de club in zijn algemeenheid sponsoren, een (selectie-)team, 
meerdere teams of een combinatie van deze opties.

 y In ruil voor uw bijdrage kunt u kiezen op welke plek u uw naam wilt 
terug zien. Dit kan zijn op de club, door bijvoorbeeld een bord langs het 
veld of bekleding van 2 doelen of dug-outs per veld. Dit kan ook op de 
kleding, hockeytassen of bidonkratten van één of meerdere teams.

 y Een team wat gesponsord wordt, kan met korting kleding, tassen en an-
dere benodigdheden aanschaffen en deze laten bedrukken bij Intersport 
Vleuten.

 y Wij geloven in structurele verbondenheid, maar sponsorafspraken worden 
in gezamenlijk overleg jaarlijks geëvalueerd en wel of niet gecontinueerd.

 y Alle sponsors vanaf € 500,- per jaar worden vermeld op onze website.
 y We bieden met dit formulier enkele standaard sponsoropties, maar we 

gaan graag met u in overleg als u alternatieve ideeën heeft.

Word ook Champagnelid van HC Rijnvliet!
 y Champagneleden zijn sponsors, ondernemers en overige betrokkenen die 

de vereniging een warm hart en jaarlijks een kleine investering toedragen.
 y Het champagnelidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 y Als champagnelid ben je welkom bij diverse clubactiviteiten en evene-

menten.
 y Speciaal voor champagneleden organiseren we 1 - 2 keer per jaar een 

informele netwerkborrel (met champagne uiteraard, voor hapjes wordt 
nog een sponsor gezocht).

 y Bij sponsoring van meer dan € 1.500,- per jaar wordt de sponsor auto-
matisch benoemd tot champagnelid. 

 y De opbrengst van de champagneleden wordt gebruikt voor een investe-
ring die normale clubopbrengsten te boven gaat. Denk hierbij aan een 
mini-hockeyveldje of een buitenruimte met terras bij het clubhuis.

Sponsorafspraken seizoen 2017-2018

Sponsoropties Kosten

Bord Veld 2 € 500,- (daarna € 250,- per jaar)*

Bord Veld 1 € 750,- (daarna € 500,- per jaar)*

Bestickering Dug-out € 750,- (daarna € 500,- per jaar)*

Logo in nieuwsbrief € 100,- per jaar (4-6x per jaar)

Sponsoring van team
(team van 16 pers. incl. 
bedrukking van uw naam)

€ 150,- voor twee bidonkratten
€ 450,- voor oranje uit-/trainingsshirt 
€ 450,- voor hooded sweater
€ 600,- voor trainingsbroeken
€ 750,- voor hockeytassen
€ 800,- voor trainingsvesten
€ 1.400,- voor compleet trainingspak

Champagnelid € 100,- per persoon per jaar**

* Eerste jaar zijn kosten hoger i.v.m. drukkosten van bord of stickermateriaal.
** Gratis bij sponsoring van € 1.500,- of meer.


