HC Tilburg reglement teamsponsoring
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat er leden/ouders zijn die het leuk en nuttig vinden hun
kinderen en de teams waarin zij spelen, of waarin de ouders/leden zelf spelen, te ondersteunen door
het ter beschikking stellen van een wedstrijdtenue, een trui, een trainingspak etc. Het ziet er mooi uit
en geeft een goede en leuke uitstraling.
Om wildgroei binnen de vereniging te voorkomen, hebben wij wel een paar regels vastgesteld met
betrekking tot deze teamsponsoring. Deze regels worden vanaf de start van het seizoen 2012/2013
gehanteerd:
•
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•
•
•

•
•
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•

Sponsoring van een team is alleen toegestaan indien daar vooraf toestemming voor is gekregen
van de voorzitter van de sponsorcommissie. Hierbij zal de voorzitter van de sponsorcommissie
ook de belangen van de diverse reeds aanwezige sponsoren laten meewegen. Sponsoring houdt
in: het ter beschikking stellen van met commerciële opdruk voorziene attributen. Onder attributen
wordt verstaan alle soorten kleding, sporttassen en wat dies meer zij.
De teamsponsoring is slechts toegestaan als er een sponsorcontract met de vereniging wordt
afgesloten voor een bedrag van € 250,- per seizoen (naast de aanschaf/bedrukking van het
gesponsorde artikel), tenzij de potentiële sponsor reeds een sponsorcontract heeft als lid van de
business sociëteit of als brons- zilver- goud of hoofdsponsor. Voor 6-tallen respectievelijk 8tallen bedraagt deze bijdrage respectievelijk € 50,- en € 100,-.
Bij sponsoring van het wedstrijdtenue is deze bijdrage € 500,- per seizoen (6-tallen € 100,- en
8-tallen € 200,-), tenzij de sponsor reeds brons- zilver- goud of hoofdsponsor is.
De teamsponsoring middels het wedstrijdtenue is niet mogelijk voor Heren 1, Dames 1 en de
jeugdselectieteams aangezien die reeds een verplichting hebben richting de hoofdsponsoren.
Andere teamsponsoring van Heren 1, Dames 1 en de jeugdselectieteams is eventueel mogelijk,
uitsluitend na overleg met de voorzitter van de sponsorcommissie die de daarbij behorende
verplichtingen vaststelt.
Bij eventuele sponsoring van het wedstrijdtenue dient het tenue het officiële tenue van HC
Tilburg te zijn (dus adidas).
Bij de bedrukking moeten de regels van de KNHB in acht worden genomen. Daarnaast dient de
bedrukking zodanig aangebracht te worden dat te allen tijde het adidas logo duidelijk zichtbaar
blijft.
Gezien de relatie met adidas als hoofdsponsor zal in beginsel enkel adidas-kleding gekozen
mogen worden om met een sponsoruiting te worden bedrukt.
Gezien de relatie met “Club dé Hockey en Golf Specialist”, zal kleding die gesponsord gaat
worden in beginsel aangeschaft moeten worden bij Club voornoemd
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