Overzicht Sponsormogelijkheden
DHC Drienerlo
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Drienerlose Hockeyclub
De Drienerlose Hockey Club, kortweg DHC, is een studentenhockeyclub die bestaat uit ± 200
hoogopgeleide studenten die studeren aan de Universiteit Twente of Saxion Hogeschool. Sinds 1964
zijn de leden van de Drienerlose Hockeyclub prominent aanwezig in de oostelijke competitie en in
het Twentse studentenleven. In haar roemruchte verleden heeft de club een reputatie opgebouwd
wat betreft de combinatie van hockey en gezelligheid. Als enige sportclub van de Universiteit Twente
hebben wij een eigen clubhuis in beheer. Midden op het terrein van de Universiteit Twente staat
geheel passend in het Twentse landschap onze karakteristieke boortoren, waar de altijd bekende
feesten worden gevierd. Ook wordt deze toren vaak verhuurd voor afstudeerborrels e.d.
De Drienerlose Hockeyclub is een club waar studenten kunnen hockeyen in prestatie- en
recreatieteams. Onze club telt drie prestatieteams, te weten Dames 1, Heren 1 en Heren 2.
Daarnaast hebben we drie recreatieve damesteams en drie recreatieve herenteams. Verdeeld over
deze teams zijn er ook een aantal leden die enkel meetrainen.
Gedurende het competitieseizoen zijn er diverse activiteiten rondom de boortoren van de
Drienerlose Hockeyclub, zoals het jaarlijks terugkerende Malle Mienen Toernooi, waar huizen,
disputen, jaarclubs en andere studenten aan mee kunnen doen. Wat ook zeker genoemd moet
worden, zijn de altijd geslaagde `Torenzondagen', na afloop van de competitiewedstrijden op
zondagen. Tot slot zijn wij tijdens de introductieperiode van zowel de Saxion Hogeschool als de
Universiteit Twente ieder jaar groots vertegenwoordigd.
Zoals u ziet, is de Drienerlose Hockeyclub een club waarin hockey op de eerste plaats komt, maar
waar gezelligheid natuurlijk niet onder stoelen of banken te steken is.
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Sponsormogelijkheden Drienerlose Hockeyclub
De Drienerlose Hockeyclub biedt u de volgende sponsormogelijkheden aan. Om deze mogelijkheden
zo goed mogelijk op uw interesses af te stemmen, gaan we hiervoor graag met u in gesprek.
Onderstaande mogelijkheden staan op de volgende pagina’s verder uitgewerkt.
1. Clubblad
- Een advertentie in ons verenigingsorgaan op A6-formaat.
- Een advertentie in ons verenigingsorgaan op A5-formaat.
2. Website
- Het plaatsen van uw bedrijfslogo op onze website. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een
link te plaatsen naar een door u op te geven internetpagina, bijvoorbeeld de homepagina van
uw website.
3. Nieuwsbrief
- Een vermelding in onze maandelijkse nieuwsbrief met uw bedrijfslogo. Deze bevat een link
naar een door u op te geven internetpagina, bijvoorbeeld de homepagina van uw website.
4. Combinatie
Een combinatie van pakket 1, 2 en 3 tegen een aantrekkelijke prijs.
5. Sponsorbord
- Een sponsorbord met uw bedrijfsnaam erop wordt opgehangen aan de rand van ons
kunstgrasveld.
6. Hoofdsponsor
- Als hoofdsponsor van onze vereniging kunt u uw logo vermelden op de kleding van Heren 1
en Dames 1.
- Gebruik van ons clubgebouw voor bedrijfsuitjes.
- Een advertentie aan de binnenkant van de omslag in ons verenigingsorgaan op A5-formaat.
- Uw logo op onze website, met link naar een door u te bepalen internetpagina.
- Uw logo in onze nieuwsbrief, met link naar een door u te bepalen internetpagina.
- Een sponsorbord met uw bedrijfsnaam erop aan de rand van ons veld.
- Een teamfoto van Heren 1 en Dames 1.
7. Shirtsponsor
- Shirtsponsor van Heren 2.
- Shirtsponsor van één van onze recreatieteams.
8. Club van 100
- Als lid van onze Club van 100 krijgt u een zilverkleurig Torentje in de vitrine in ons
clubgebouw. Dit Torentje is een gegraveerd plaatje in de vorm van een miniatuur Boortoren.
Hierop wordt voor u een persoonlijke (bedrijfs-)naam of tekst gegraveerd.
9. Activiteiten
- Malle Mienen Toernooi
- Introductieperiode (“Kick-In”)
- Boortoren Toernooi

A. - Postbus 217 - 7500 AE Enschede - E. - extern@dhcdrienerlo.nl - W. - www.dhcdrienerlo.nl

A. - Postbus 217 - 7500 AE Enschede - E. - extern@dhcdrienerlo.nl - W. - www.dhcdrienerlo.nl

Uitwerking sponsormogelijkheden
1.Clubblad
Ongeveer vier keer per jaar wordt ons clubblad ’t Gôske uitgebracht. De oplage hiervan is ongeveer
180 stuks. Het clubblad wordt verspreid onder onze leden, en uiteraard ontvangen onze sponsoren
ook een exemplaar. In ons clubblad beslaat een A5-advertentie een hele pagina.
Kosten:
- Een advertentie in ons verenigingsorgaan op A6-formaat: €50, - per seizoen
- Een advertentie in ons verenigingsorgaan op A5-formaat: €90, - per seizoen
2.Website
Op onze website is er voor u de mogelijkheid om uw bedrijfslogo te plaatsen. Deze wordt op elke
pagina aan de zijkant weergegeven. Ze roteren wanneer er een andere pagina bezocht wordt. De
logo’s kunnen worden gekoppeld aan een door u opgegeven internetpagina.

Website van de Drienerlose Hockeyclub
Kosten:
- Bedrijfslogo op onze website: €150, - per seizoen
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3.Nieuwsbrief
Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief met daarin diverse onderwerpen, zoals de activiteiten die
op de planning staan en mededelingen vanuit het bestuur. In overleg is het mogelijk om een actie die
uw bedrijf heeft lopen hierin onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt in elke nieuwsbrief uw
bedrijfslogo weergegeven. Deze kan, net als op onze website, worden gekoppeld aan een door u
opgegeven internetpagina.
Kosten:
- Vermelding van uw bedrijfslogo in de nieuwsbrief met link: €100,- per seizoen
4.Combinatie
De eerder genoemde mogelijkheden bieden wij ook aan in twee pakketten. Hiermee kunt u gebruik
maken van een breed aantal mogelijkheden om te adverteren, tegen een aantrekkelijke prijs.
Kosten:
- Pakket A: clubblad advertentie A6 + website + nieuwsbrief: €230, - per seizoen
- Pakket B: clubblad advertentie A5 + website + nieuwsbrief: €260, - per seizoen

5. Sponsorbord
Het is mogelijk om uw bedrijfsnaam onder een gevarieerd publiek te verspreiden door een
sponsorbord op ons veld te hangen. Het betreft hier een sponsorbord van 250x60 cm. Vanwege de
levensduur van een reclamebord en de investering die hiervoor moet worden gedaan, is deze
overeenkomst driejarig. Het is ook mogelijk om twee borden naast elkaar te hangen, zodat uw
bedrijfsnaam of boodschap over een breedte van vijf meter zichtbaar is. Deze optie bieden wij aan
tegen een aantrekkelijke prijs.
Kosten:
- Één bord, inclusief montagekosten: €350,- per seizoen
- Twee borden, inclusief montagekosten: €650,- per seizoen
- Aanschaf sponsorbord in overleg.
6.Hoofdsponsor
Als hoofdsponsor kunt u gebruik maken van het beste dat DHC u te bieden heeft: uw naam op de
kleding van ons eerste heren- en damesteam. Dit betekent dat uw naam elke zondag groots
vertegenwoordigd is in de hele regio.
Als hoofdsponsor kunt u daarnaast gebruik maken van onze beste communicatiemiddelen: een
advertentie op A5-formaat in ons clubblad, een banner op onze website, een vermelding in onze
maandelijkse nieuwsbrief en een reclamebord langs ons veld. Tevens ontvangt u jaarlijks de
teamfoto’s van Heren 1 en Dames 1. Als hoofdsponsor krijgt u ook de mogelijkheid om onze
authentieke Boortoren te gebruiken voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitje. Hieraan voorafgaand kan
dan bijvoorbeeld een sportief gedeelte op ons veld plaatsvinden.
Vanwege de omvang van het hoofdsponsorschap, is de contractduur minimaal drie jaar. Om de
precieze samenstelling van het hoofdsponsorschap vast te stellen, gaan wij graag met u in gesprek.
Kosten:
- Prijs in overleg.
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7. Kledingsponsor
Naast kledingsponsor van Heren 1 en Dames 1, is het ook mogelijk om een ander team
binnen onze vereniging te sponsoren. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de kleding van een
recreatieteam te sponsoren. Onze recreatieteams hebben hun eigen kleding die ze van de rest van
de teams onderscheidt.
Kosten:
- Kledingsponsor van Heren 2: €750,- per seizoen
- Kledingsponsor van een recreatief team: €750,- per seizoen
8. Club van 100
De Club van 100 is bij ons vormgegeven in de vorm van een vitrine met zilverkleurige miniatuur
Boortorens. Leden, externen of anderen die onze club een warm hart toe dragen kunnen dit doen
met enkel 100 euro steun. Als lid van de Club van 100 krijgt u hiervoor een Torentje, een gegraveerd
plaatje in de vorm van een miniatuur Boortoren. Hierop wordt voor u een persoonlijke (bedrijfs)naam of tekst gegraveerd. Dit Torentje wordt in de vitrine in ons clubgebouw geplaatst. De Club van
100 vitrine is duidelijk zichtbaar wanneer men ons clubgebouw betreedt en wordt belicht met een
lichtspotje.
9. Activiteiten
Ieder seizoen organiseren wij verschillende jaarlijks terugkomende activiteiten voor verschillende
doelgroepen. De sponsormogelijkheden voor deze evenementen zijn zeer divers, en wij gaan graag
met u in overleg om tot een passende overeenkomst te komen. De opzet van deze activiteiten zal
hier kort besproken worden.
Malle Mienen Toernooi
Het Malle Mienen Toernooi (MMT) vindt meestal een aantal weken voor het eind van de competitie
plaats. Dit toernooi duurt één dag. Het is gericht op heel studerend Enschede: iedereen kan eraan
meedoen. De promotie van het MMT blijft beperkt tot de regio Enschede. Onder andere op plaatsen
als het Saxion, de Universiteit en de Oude Markt wordt dit toernooi aangekondigd.
Het promotiemateriaal bestaat hoofdzakelijk uit flyers en posters, waar uw naam op gedrukt kan
worden. Ook de toernooiwebsite is een belangrijk onderdeel.
Introductieperiode Universiteit Twente en Saxion Hogeschool
De introductieperiode, de Kick-In, vindt de laatste anderhalve week van augustus plaats, voordat het
nieuwe collegejaar begint. Tijdens de Kick-In pakken wij groots uit, met een stand, diverse
activiteiten, een hoop activisten en veel promotiemateriaal. Uw bedrijfsnaam kan op de polo’s van
de activisten gedrukt worden, op de flyers en posters die verspreid worden, op onze Kick-In website
gezet worden, enzovoorts. Bij de Kick-In is het wederom mogelijk om bepaalde
programmaonderdelen te sponsoren. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.
Boortoren Toernooi
Jarenlang was het Boortoren Toernooi een begrip in heel Nederland. Het toernooi heeft al een paar
jaar niet meer plaatsgevonden, maar in seizoen 2016-2017 staat dit legendarische Boortoren
Toernooi weer op de planning. Tijdens dit toernooi zal de omgeving rond DHC Drienerlo omgetoverd
worden tot één groot senioren hockey toernooi in festivalsfeer. Overdag wordt er gehockeyd en 's
avonds zal er een groot feest zijn dat plaatsvindt in de authentieke en sfeervolle Boortoren. Er
bestaat de mogelijkheid om uw bedrijfsnaam tijdens dit evenement groots onder de aandacht te
brengen. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.
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