
 
Waarom OMHC? 

Hockeyclub OMHC is gevestigd midden in de wijk Nesselande in Rotterdam. OMHC is een vereniging 

die groeit en is een echte familievereniging. Vaak zijn meerdere leden uit een familie actief, zowel op 

het veld als speler of naast het veld als vrijwilliger. In Nesselande wonen ruim 10.000 mensen met 

gemiddeld twee tot drie kinderen per gezin. Vierentachtig procent van de inwoners is tussen de 15 en 

65 jaar werkt en het gemiddeld inkomensniveau is boven modaal. 

 

Wie bereikt u met uw sponsoring? 

- 1.000 leden en hun families 

- Ondernemers en beslissers binnen grotere ondernemingen 

- Elk week ongeveer 2.000 bezoekers op de vereniging 

- Per maand circa 2.500 bezoekers op omhc.nl en 1.400 bezoekers aan de app 

- Regio Zuid-Holland 

 

Het belang van sponsoring 

Sponsoring is voor OMHC een zeer belangrijke inkomstenbron. Sponsorbijdragen gebruiken we voor 

het verbeteren en onderhouden van de hele hockeyclub. Zo kopen we materialen, betalen we trainers 

en onderhouden we het clubhuis met behulp van de sponsorinkomsten. 

U kunt op verschillende manieren sponsor zijn van OMHC. Denk bijvoorbeeld aan teamsponsoring, 

lidmaatschap van de OMHC Business Club of online sponsoring. 

 

1. Kledingsponsoring 

Reclame-uitingen op het officiële OMHC-shirt (uit en thuisshirt) zijn voorbehouden aan de 

hoofdsponsor en de shirtsponsoren. Op het shirt, broek, rok en sokken zijn geen andere sponsoren of 

reclame-uitingen toegestaan. De wedstrijdtenues zijn te bestellen bij een door de vereniging aan te 

wijzen leverancier, zijnde Daka. Alle wedstrijden worden in het officiële clubtenue gespeeld. 

Lees hierover ook het huishoudelijk regelement: log in, ga via "Club" naar "Documenten" en daarna 

naar "Bestuursdocumenten". 

 

2. Teamsponsoring 

Wilt u een team sponsoren? Dat is goed nieuws voor het team dat u op het oog heeft. Neem de 

volgende stappen voordat u een OMHC-team gaat sponsoren: 

 

Stap 1: Neem contact op met de OMHC-sponsorcommissie via sponsoring@omhc.nl.  

Teamsponsoring kan alleen na akkoord van de OMHC-sponsorcommissie. Dit om conflicten met 

bestaande sponsorafspraken te voorkomen en om na te gaan of uw sponsorwensen binnen het beleid 

van OMHC passen. Na akkoord kunt u de teamsponsoring regelen.  

 

Stap 2: Bepaal welke kleding of items u wilt sponsoren.  

Als u trainingspakken wilt sponsoren dan dienen dit de trainingspakken van Adidas te zijn. Deze zijn te 

bestellen bij Daka.  

Overige materialen, denk aan sweaters, sticks, sticktassen, schoenen, haarbanden, bodywarmers, 

truien, jacks, etc. kunt u als sponsor zelf uitzoeken. 

 

3. Bordsponsoring 

OMHC telt ruim 1.000 leden en vele bezoekers uit de regio. Onze mooie accommodatie (drie 

kunstgrasvelden, een keeperstrainingsveld en een clubhuis) biedt prima mogelijkheden een bord te 

plaatsen met uw reclame-uiting. 

 

Met bordsponsoring bent u zichtbaar langs veld 1 en/of veld 2. U gaat de bordsponsoring aan voor 

drie jaar (start in augustus/september). Kosten van bordsponsoring: 
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• €250,- per jaar 

• €400,- eenmalige productiekosten voor het bord 

Een sponsorbord is 300x76 cm. U bestelt het bord bij onze vaste leverancier en betaalt eenmalig de 

kosten voor de productie.  

 

4. Online sponsoring: 

Wilt u uw online zichtbaarheid vergroten? Dat is mogelijk bij OMHC. Iedere maand 

trekt www.omhc.nl circa 2.500 bezoekers. Voor de app zijn dit er maandelijks 1.400. Daarnaast heeft 

OMHC een eigen Facebook en LinkedIn-pagina.  

 

Online sponsoring bevat: 

- Banner op website en app 

- Mogelijkheid om posts te plaatsen op de OMHC-FB of LinkedIn-pagina  

- Mogelijkheid om 1 keer per jaar via website+app uw reclame of content te delen  

- Uiting op Wifi inlogpagina  

- Narrowcasting en beamer in het clubhuis 

 

Online sponsoring bedraagt €250 per jaar. 

 

Sponsoring op maat 

Bij OMHC is het mogelijk om sponsoring op maat samen te stellen. Wij kijken met u welke 

mogelijkheden er voor u zijn binnen OMHC. De kosten zijn variabel en hangen samen met uw 

wensen. Sponsoring op maat start vanaf een clubinvestering vanaf ongeveer €2.000,- euro per jaar. 

De looptijd bepaalt u in overleg met de sponsorcommissie. 

 

Alle bedragen voor sponsoring zijn exclusief BTW. 

 

http://www.omhc.nl/

