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Secretariaat: 

Kerkdreef 16 

3257 BH Ooltgensplaat 

  (0187)489952 

secretaris@the-islanders.nl 

SPONSOROVEREENKOMST 
 
HSV The Islanders, hierna te noemen ‘The Islanders’, biedt u als (nieuwe) sponsor de volgende 
mogelijkheden voor het verder uitbreiden van uw naamsbekendheid: 
 

 reclamebord / -zeil 
 
Hierbij zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: 
 

Formaat Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Vooraf 

60x300cm €100,= €100,= €100,= €275,= 

Extra 60x300cm €65,= €65,= €65,= €175,= 

Toeslag tweezijdige druk €25,= €25,= €25,=  

60x150cm €65,= €65,= €65,= €175,= 

Extra 60x150cm €50,= €50,= €50,= €125,= 

Toeslag tweezijdige druk €15,= €15,= €15,=  

Zitbanken HB veld €40,= €40,= €40,= €100,= 

 
Ook houdt dit het volgende in: 

 Publiciteit via de website, ‘social media’ en het weekbericht; 
 De looptijd van de sponsorovereenkomst bedraagt 3 jaar. 

 
Hiervoor dient een sponsorcontract opgesteld te worden. 

 
 advertentie / banner op de website / via ‘social media’ / in het weekbericht 

 
Dit houdt het volgende in: 

 Publiciteit via de website, ‘social media’ en het weekbericht; 
 De looptijd van de sponsorovereenkomst bedraagt 3 jaar; 
 De jaarlijkse sponsorbijdrage is €50,=. 

 
Hiervoor dient een sponsorcontract opgesteld te worden. 

 
 donateurschap 

 
Dit houdt het volgende in: 

 Naamsvermelding in de kantine op een bord; 
 Publiciteit via het weekbericht welke de donateur ook zal ontvangen; 
 De looptijd van het donateurschap bedraagt 3 jaar; 
 De jaarlijkse donatie bedraagt €30,=. 

 
Hiervoor is geen sponsorcontract benodigd. 

 
 materiaalsponsorschap 

 
Hierbij valt te denken aan ballen, knuppels, helmen, catcheruitrusting, wedstrijdballen. Graag gaat de 
sponsorcommissie hierover met u in gesprek. In elk geval houdt dit het volgende in: 

 Publiciteit via de website, ‘social media’ en het weekbericht; 
 De looptijd van de sponsorovereenkomst bedraagt 3 jaar. 

 
Hiervoor dient een sponsorcontract opgesteld te worden. 

HSV THE ISLANDERS 
HONK- EN SOFTBALVERENIGING OUDE-TONGE 
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 teamsponsorschap 

 
Hierbij valt te denken aan jasjes, een teamtas, … . Graag gaat de sponsorcommissie hierover met u in 
gesprek. In elk geval houdt dit het volgende in: 

 Publiciteit via de website, ‘social media’ en het weekbericht; 
 De looptijd van de sponsorovereenkomst bedraagt 3 jaar. 

 
Hiervoor dient een sponsorcontract opgesteld te worden. 

 
 hoofdsponsorschap 

 
Dit houdt op hoofdlijnen het volgende in: 

 De naam van de hoofdsponsor wordt exclusief verbonden aan de vereniging; 
 De naam van de hoofdsponsor wordt ingeschreven bij de KNBSB

1
; 

 De naam van de hoofdsponsor komt exclusief op de kleding van zowel HB1 als SB1; 
 Een reclamezeil langs de velden; 
 Publiciteit via de website, ‘social media’, het weekbericht en een persbericht; 
 De looptijd van de sponsorovereenkomst is minimaal 2 jaar; 
 De jaarlijkse sponsorbijdrage is vanaf €5.000,=. 

 
Hiervoor dient een sponsorcontract opgesteld te worden. 

 

 Dit document geeft weer op welke wijze ondergetekende, HSV The Islanders wil sponseren; 

 Dit document is een onlosmakelijk verbonden bijlage bij het sponsorcontract welke 
ondergetekende en HSV The Islanders eveneens ondertekend hebben, en waarin de 
gemaakte afspraken, waaronder die op dit document, nader beschreven staan; 

 
Het verschuldigde bedrag kan / De verschuldigde bedragen kunnen worden overgemaakt via een 
bancaire overschrijving of worden geïncasseerd. Graag uw voorkeur aangeven: 
 

 contant 
 bancaire overschrijving 
 incasso 

 
Datum,    te,  
 
Ondergetekende,     HSV The Islanders 
 
 
 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door
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:  Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

 
 
Mailadres:     Mailadres: 

sponsors@the-islanders.nl 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Postcode: 
 
Plaats: 
 
Contactpersoon²: 
 
Telefoonnummer: 

                                                           
1
 Koninklijke Nederlandse Baseball & Softball Bond 

2
 Indien donateurschap, niet van toepassing 

mailto:sponsors@the-islanders.nl

