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 Richtlijnen teamsponsoring MHC Zoetermeer 

Bij MHC Zoetermeer worden ieder seizoen veel teams door enthousiaste ouders, teamleden of 
andere betrokkenen voorzien van een tenue, trainingspak of bijvoorbeeld sporttassen. Dat is heel 
leuk en fijn voor het team en ook interessant voor de sponsor(en). MHC Zoetermeer heeft namelijk 
ca. 1.400 leden, waaronder 75% jeugd en wekelijks vele duizenden mensen op het complex met 
gastteams, begeleiding en supporters. 
 
Aan sponsoring van een team zijn regels verbonden. Om duidelijkheid en uniformiteit te krijgen, geldt 
voor deze vorm van sponsoring het volgende: 

• Uitsluitend na schriftelijke toestemming vooraf van de sponsorcommissie mogen teams voor, 
tijdens of na wedstrijden, trainingen en andere gezamenlijke (club)activiteiten (club)kleding en/of 
accessoires dragen waarop reclame-uitingen van de sponsor(en) zijn aangebracht.  

• Onder (club)kleding en accessoires verstaan we o.a. clubtenues, trainingspakken, sweaters, shirts, 
zogenaamde vriendentruien en -shirts, tassen en bidonkratten. Ongeacht het merk en ongeacht 
wel/geen vermelding van het logo van MHCZ. 

• Teamsponsoring met vermelding van merk- of bedrijfslogo's is alleen toegestaan indien hiervoor 
de clubbijdrage wordt betaald aan de vereniging. Deze bijdrage geldt per team/per seizoen 
ongeacht het aantal sponsors en kan in overleg door de sponsors of door het team worden 
betaald. Zie tabel onderaan. 

• Clubkleding van MHC Zoetermeer is exclusief te koop bij Intersport Twinsport in Leiden. Er zijn 
vaste regels voor kleurgebruik, plaatsing en formaat van de bedrukking (logo, naam en evt. 
rugnummers). Hiervan wordt niet afgeweken. 

• De sponsoruiting mag niet strijdig zijn met de belangen van de hoofdsponsor, sponsoren en 
partners van MHC Zoetermeer, tenzij de sponsorcommissie verklaart geen bezwaar te hebben. 
Deze check op strijdigheid met de belangen van bestaande sponsoren is een van de redenen 
waarom teamsponsoring nooit mag plaatsvinden zonder toestemming van de sponsorcommissie.  

• De kosten voor aanschaf van de kleding, accessoires en bedrukking zijn voor de sponsor. De 
kleding en/of accessoires blijven na het verstrijken van de contractperiode eigendom van de 
sponsor. Er kan voor meerdere seizoenen gebruik worden gemaakt van dezelfde gesponsorde 
items. De clubbijdrage wordt per seizoen aan de sponsor in rekening gebracht. De sponsor stelt 
jaarlijks vast welk team de kleding en/of accessoires zal gebruiken. 

• Als leden/teams zich niet houden aan dit sponsorreglement zullen zij hierop door de 
sponsorcommissie en/of het bestuur worden aangesproken. Zo nodig zullen passende 
maatregelen worden genomen. Met vragen en opmerkingen kan je terecht bij de 
sponsorcommissie (sponsoring@mhczoetermeer.nl) 

 
Sponsoring van kleding en/of accessoires zonder vermelding van merk en/of bedrijfslogo  
Doel van deze sponsoring is er vooral op gericht dat het team zich buiten het veld als eenheid 
presenteert. Bij deze vorm van sponsoring kan gedacht worden aan trainingspakken, sportassen, 
sweaters, vesten, e.d. De sponsoring dient vooraf gemeld te worden aan de sponsorcommissie. Er is 
echter geen clubbijdrage aan de vereniging verschuldigd. 
 
Tarieven Commerciële Teamsponsoring 2022-2023 per seizoen 

Team Bedrag per seizoen per team 

Junioren en Senioren  € 275 ex btw 

Jongste Jeugd € 150 ex btw 

* Bedragen zijn exclusief de aanschaf en onderhoud van kleding/accessoires 
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