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GHBS	  voor	  iedereen,	  jong	  en	  oud,	  klein	  en	  groot!	  

sponsor@ghbs.nl	  
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GHBS	  
GHBS	  is	  de	  grootste	  club	  van	  het	  Noorden	  
en	  het	  is	  een	  vereniging	  waar	  iedereen	  
zich	  echt	  thuis	  voelt.	  GHBS	  is	  als	  
vereniging	  de	  laatste	  jaren	  enorm	  
gegroeid,	  de	  laatste	  10	  jaar	  is	  het	  
ledenaantal	  verdubbeld.	  GHBS	  stree;	  
ernaar	  aandacht	  te	  schenken	  aan	  zowel	  
de	  breedte-‐	  als	  het	  presta?ehockey.	  Dat	  
maakt	  GHBS	  uniek	  in	  sfeer	  en	  aard.	  
Qua	  topsport	  is	  GHBS	  de	  laatste	  jaren	  in	  
trek	  bij	  de	  jeugd	  die	  net	  als	  de	  senioren	  in	  
de	  landelijke	  compe??e	  meedraaien.	  	  
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Sponsorbeleid	  
Het	  sponsorbeleid	  beoogt	  een	  
samenwerking	  waarbij	  zowel	  u,	  als	  GHBS	  
voordeel	  behalen.	  Zo	  horen	  we	  graag	  van	  
u	  welke	  communica?edoelen	  u	  wilt	  
bereiken,	  zodat	  we	  samen	  de	  best	  
passende	  op?e	  kunnen	  kiezen	  of	  
ontwikkelen.	  	  
	  

Meer	  info:	  sponsor@ghbs.nl	  

Grootste	  sportclub	  
van	  Noord-‐Nederland	  	  
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GHBS	  in	  cijfers	  
Leeftijdscategorie aantal0leden

<18 603
Vrouw 18> 380

Man <!8 178
18>20 199

Totaal 1360

GHBS	  is	  geves?gd	  op	  het	  
sportpark	  Corpus	  den	  Hoorn	  te	  
Groningen.	  Tevens	  zijn	  er	  zeven	  
andere	  sportverenigingen	  
geves?gd	  op	  dit	  park,	  
waaronder	  FC	  Groningen.	  Een	  
enorm	  bereik	  van	  uw	  
sponsoring.	  	  

Ca.	  250.000	  
bezoekers	  p/j*	  

*realistische schatting op basis van eigen leden, bezoekende teams en toeschouwers, 
zonder bezoekers van de aanliggende clubs zoals FC Groningen en GRC 



Doelgroepen	  Hockey	  
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Hockey'algemeen
Omvang'Nederland 227.000%hockeyers
Omvang'verenigingen ca.%330%hockeyclubs
Totaal'bereikbare'doelgroep circa%650.000
Sociale'klasse A%en%B
Gezinnen oververtegenwoordiding%van%jonge%gezinnen
Leeftijd circa%49%%is%ouder%dan%20%jaar
Auto tweede%auto%is%favoriet
Woningbezit eigen%huis%duidelijk%vertegenwoordigd

Doelgroep:	  
eigen	  huis,	  2e	  
auto,	  gezinnen	  
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SponsorpakkeHen* 

*	  Exclusief	  fabricagekosten	  reclamemateriaal,	  alle	  genoemde	  bedragen	  zijn	  per	  12	  maanden	  en	  exclusief	  21%	  BTW.	  

	  

GHBS	  
Dames	  3	  

Brons	  op	  NK	  

Goud	  sponsor	   	   	  	  à	  €	  12.500,00	  
-‐	  U	  krijgt	  uw	  eigen	  veld!	  	  
-‐	  TV	  reclame	  intern	  circuit	  
-‐	  Bedrijfspresenta?e	  digitale	  nieuwsbrief’	  	  
(1	  A4,	  eenmalig	  in	  de	  contractperiode)	  
-‐	  Logo	  in	  digitale	  nieuwsbrief	  
-‐	  Naam	  +	  logo	  op	  ‘Wall	  of	  Sponsors’	  
-‐	  Naam	  +	  logo	  presenta?egids	  heren	  1	  en	  dames	  1	  
-‐Uitnodigingen	  (sponsor	  clinic	  en	  toernooi	  
-‐Vermelding	  website	  +	  link	  

Zilver	  sponsor	   	   	  	  à	  €	  10.000	  
Zie	  goud,	  eerste	  punt	  vervangen	  door	  3	  x	  3	  meter	  reclamebord	  op	  het	  
hoofdveld	  
	  	   	   	  )	  
	  
 

Vergelijking:	  
	  1	  adverten?e	  hele	  
pagina	  DvhN	  	  13.000	  

€!!!	  
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Bord	  reclame	  +	  Scorebord	  reclame*	  
-‐	  Reclamebord	  	  hoofdvelden,	  3	  of	  6	  meter 	   	  €	  250,-‐/€500,-‐	  
-‐	  Reclamebord	  langs	  andere	  velden,	  3	  of	  6	  meter 	   	  €	  150,-‐/€300,-‐	  

	   	  	  
AdvertenOekosten	  WebsiteNarrowcasOng	  TV	  CLubhuis	  (p/j)	  
•  Logo	  doorlopend	  op	  (Homepage	  en	  TV-‐circuit	  Clubhuis	  +	  
	  	  	  	  	  	  	  	  uitnodiging	  sponsorenhockeyclinic/toernooi	   	   	  €	  	  	  500,-‐	  
•  Logo	  homepage	  	  en	  TV	  clubhuis	  vanaf 	   	  €	  	  	  150,-‐	  
•  Logo	  op	  sponsorpagina	  en	  TV	  Clubhuis	  vanaf 	   	  €	  	  	  50,-‐	  
•  Adverten?e	  in	  nieuwsbrief 	   	   	  €	  	  	  250,-‐	  
•  Bedrijfspresenta?e	  in	  nieuwbrief	   	   	   	  €	  	  	  250,-‐	  

	  

Pri jzen	  bord*  

*	  Exclusief	  fabricagekosten	  reclamemateriaal,	  alle	  genoemde	  bedragen	  zijn	  per	  jaar	  contractperiode	  min.	  3	  jaar.	  

	  

Hockey-‐imago:	  
Respect,	  Kwaliteit,	  M/V,	  
Goud	  WK,	  innova?ef,	  

Teamsport,	  Familiesport.	  
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Wij	  zoeken	  voor	  seizoen	  2015-‐2016 
Sponsoring	  busjes	  D1	  &	  H1	  	  
Jongste	  Jeugd-‐coaches	  vanuit	  de	  club	  	  
Video-‐analyse	  	  
Kleding	  JJ	  (trainers/coaches)	  selec?eteams	  	  
150	  Waterveldballen	  	  
Picknicktafels	  voor	  op	  het	  terras	  	  
Overkapping	  terras	  	  
Nieuwe	  barkrukken	  	  
Scorebord	  Hoofdveld	  	  
Vlaggenmasten	  en	  vlaggen	  
Kasten	  in	  Clubhuis	  	  
Kleine	  doeltjes	  en	  ander	  trainingsmateriaal	  	  
	  
	  

Spec ifieke 	  sponsormogel i jkheden*  

	  Sponsorclinic	  en	  
toernooi	  Juni	  2015	  


