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SPONSORBELEID EN MOGELIJKHEDEN RGHC TEMPO ’34  

 

INTRO  

Het sponsorbeleid van RGHC Tempo ’34 geeft richtlijnen en duidelijkheid aan haar leden en sponsoren. 

Dit beleid is in seizoen 16/17 opgezet door de sponsorcommissie en is effectief per 1 januari 2017. Alle 

sponsoruitingen vóór 1 januari 2017 vallen buiten de scope van dit beleid.  

In zijn algemeenheid geldt dat alle leden zelf de gelegenheid krijgen om sponsoren te werven conform 

het sponsorbeleid en in overleg met de sponsorcommissie.  

Voor vragen of opmerkingen kan er contact gezocht worden via sponsorzaken@tempo34.nl. Eén van 

onderstaande commissie leden zal dan contact leggen.  

Per 1 januari 2017 bestaat de sponsorcommissie uit 3 leden: 

Itha Bakker 

Berry den Haan  

Gert Ronde  

De sponsorcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter. 

 

PARAGRAAF 1 ALGEMEEN 

Binnen RGHC Tempo ’34 is er onderscheid in 3 lijnen: 

Jeugd - Junioren en Jongste jeugd – F tm A (37 actieve teams, dd januari ‘17) 

Senioren & Veteranen (7 actieve teams, dd januari ‘17)  

Funkey/Supermini & Recreanten  

De jeugd en senioren & veteranen groep lijn spelen officiële KNHB competitiewedstrijden.  

De laatst genoemde lijn is voornamelijk recreatief. De wedstrijden die gespeeld worden, zijn niet KNHB 

gereguleerd.  
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PARAGRAAF 2 OFFICIELE STANDAARDTENUE  

Het officiele standaardtenue van RGHC Tempo ’34 is:  

Wijnrood shirt/blouse (grijze mouwen), grijze broek/rok, wijnrode kousen met witte ringen. 

 

Conform de regelementen van de KNHB zijn spelers verplicht ALLE officiële competitiewedstrijden in het 
standaardtenue te spelen. Dit is het basistenue van de vereniging. Dit geldt ook voor ALLE 
uitwedstrijden, tenzij anders aangegeven.  

Alleen wanneer het standaardtenue in uitwedstrijden teveel lijkt op het tenue van de thuisspelende 
vereniging, dan past de bezoekende vereniging zijn/haar tenue (tenminste shirt en kousen) aan. Er 
wordt dan gebruik gemaakt van het reservetenue. Of dit het geval is, wordt door de wedstrijdsecretaris 
aangegeven in het wedstrijdschema en in LISA. 

Het reservetenue betreft een wit shirt.  
Indien een team verplicht met rugnummers speelt, dan dient ook het reservetenue te zijn voorzien van 
rugnummers. 

Afwijkingen hieromtrent worden niet toegestaan door de KNHB.  
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PARAGRAAF 3 SPONSORING STANDAARDTENUE 

De jeugd lijn kent 2 shirtsponsoren, te weten Rabobank (borst) en Mijn Tuinmeubelen (rug). Dit geldt 

voor het standaardtenue.  

 

                             

 

De overige twee lijnen kennen op dit moment (nog) geen shirtsponsoren.  

 

PARAGRAAF 4 OFFICIELE TRAININGSPAK 

Het officiele trainingspak van RGHC Tempo ’34 is:  

Trainingsjas – Reece – kleur rood (woven of comfort jack) 

Trainingsbroek – Reece – kleur koningsblauw of donkerblauw (woven of comfort)  

 

Het verschilt per team of deze trainingspakken verplicht afgenomen dienen te worden of niet. Eveneens 

verschilt het per team of deze trainingspakken al dan niet gesponsord zijn.  
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Teams zijn vrij zelf sponsoren aan te werven, maar dient altijd in overleg te zijn met de 

sponsorcommissie. De sponsorcommissie heeft per team een overzicht van deze sponsoren. De 

trainingspakken dienen aan de eerder genoemde kleuren te voldoen omwille van eenheid.  

 

PARAGRAAF 5 JAARLIJKSE EVENEMENTEN 

RGHC Tempo ’34 kent een aantal jaarlijks terugkerende evenementen: 

 C/D Kamp – aftrap nieuwe hockeyseizoen voor C en D junioren 

 Jongste Jeugd Startweekend – aftrap nieuwe hockeyseizoen ALLE jongste jeugdleden (funky tm 

E)  

 Jongste Jeugd Sinterklaasfeest 

 Kerstballentoernooi 

 Nieuwjaarsreceptie 

 Diverse junioren toernooien richting het einde van het seizoen 

 

Naast deze jaarlijkse evenementen worden verschillende feesten, clinics en andere borrels 

georganiseerd.  

Op dit moment zijn de diverse commissies gelieerd aan bovengenoemde evenementen vrij zelf 

sponsoren te werven in overleg met de sponsorcommissie.   

De sponsorcommissie bezit een document, waar alle evenement- en natura sponsoren vermeld staan en 

wat zij hebben gesponsord.  

 

PARAGRAAF 6 TEAMSPONSORING 

RGHC Tempo ’34 streeft er zoveel mogelijk naar dat sponsoren zich inzetten voor de gehele vereniging 

of minimaal per lijn zoals in paragraaf 1 is beschreven. Wij kunnen ons echter voorstellen dat het voor 

sommige sponsoren financieel minder aantrekkelijk is om een gehele lijn te sponsoren, in plaats van 

enkel het team van zijn of haar zoon/dochter/familie e.a.  
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Het is daarom wel toegestaan om conform één van de teamsponsoring mogelijkheden in paragraaf 9 te 

sponsoren met enkel de bedrijfsnaam van de sponsor.  

 

PARAGRAAF 7 ANDERE VORMEN VAN SPONSORING  

Andere vormen van sponsoring zijn toegestaan conform de mogelijkheden in paragraaf 9, mits dit in 

overleg gaat en na goedkeuring van de sponsorcommissie. Indien een vorm van sponsoring niet is 

vermeld zoals beschreven in paragraaf 10, neem dan contact op met de sponsorcommissie.  

 

 

 

PARAGRAAF 8 TEMPO 34 SUPPORTCLUB 

Het doel van deze club is een paar keer per jaar fysiek contact te hebben met de sponsoren. Daarnaast 

bestaat uiteraard de mogelijkheid tot netwerken. De organisatie van een supportclub event zal in 

samenwerking met de TEC (Tempo Evenementen Commissie) georganiseerd worden om een 

professioneel, doch sportief en laagdrempeling karakter te geven.  

De momenten zullen zoveel mogelijk samenvallen met de start van de reguliere KNHB competitie 

wedstrijden en worden per seizoen vastgesteld en gecommuniceerd.  

 Openingsweekend reguliere KNHB competitie wedstrijden – eind augustus/begin september 

 Start van de reguliere KNHB competitie wedstrijden in de zaal – eind november 

 Start van de regulieren KNHB competitie wedstrijden na de zaalcompetitie – eind februari/begin 

maart  

 Aflsuitingsweekend - eind juni  

Naast deze vier momenten heeft elke sponsor de mogelijkheid om éénmaal per seizoen gebruik te 

maken van het terrein van RGHC Tempo ’34 voor activiteiten en/of bijeenkomsten voor haar eigen 

klanten. Neem hierover contact op met de sponsorcommissie wat de mogelijkheden zijn.  
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PARAGRAAF 9 SPONSORMOGELIJKHEDEN 

Hieronder zijn de diverse sponsormogelijkheden vermeld met daarbij de gevraagde bijdrage voor 

sponsoruiting. Voor alle sponsormogelijkheden (met uitzondering van naturasponsoring) wordt een 

sponsorcontract opgesteld conform de richtlijnen van de KNHB.  

Met uitzondering van het complete digitale sponsorpakket, zijn de éénmalige 

productie/aanschaf/drukkerijkosten voor rekening van de sponsor zelf.  

Voor een reclame bord en/of digitaal sponsorpakket geldt een minimale contractduur van 36 maanden 

(3 jaar). Voor alle andere mogelijkheden geldt een éénmalige bijdrage voor sponsoruiting. Voor 

shirtsponsoring dient contact te worden opgenomen met de sponsorcommissie om de mogelijkheden te 

bespreken.  

Bij vragen of eventuele onduidelijkheden kan er contact worden gezocht met de sponsorcommissie.  

Alle bedragen zijn EXCLUSIEF BTW.  

Omschrijving sponsoring  Bijdrage voor 
sponsoruiting  

Opmerkingen 

Reclame bord   Contractduur 36 maanden 

Full color bedrukking kwaliteit Dibond-
plaat 300 cm x 74 cm 

naar binnen 
gericht, alle velden 

350 € per 12mnd  

Full color bedrukking kwaliteit Dibond-
plaat 600 cm x 74 cm 

naar binnen 
gericht, alle velden 

700 € per 12mnd  

Full color digitaal 260gr.                    
Mesh gaasdoek 500 cm x 100 cm 
 

naar binnen 
gericht, alle velden 

500 € per 12mnd  

    
Full color bedrukking kwaliteit Dibond-
plaat 300 cm x 74 cm 

naar buiten gericht, 
KGV3,               
zichtbaar vanaf de 
openbare weg 
Zuiderparkweg en 
Havenspoorpad. 

450 € per 12mnd Voor deze locatie is de 
sponsor zelf 
verantwoordelijk voor de 
aangifte reclamebelasting á 
€ 50,50 pm2 per 
belastingjaar 

Full color bedrukking kwaliteit Dibond-
plaat 600 cm x 74 cm 

naar buiten gericht, 
KGV3,               
zichtbaar vanaf de 
openbare weg 
Zuiderparkweg en 
Havenspoorpad. 

900 € per 12mnd Voor deze locatie is de 
sponsor zelf 
verantwoordelijk voor de 
aangifte reclamebelasting á 
€ 50,50 pm2 per 
belastingjaar 
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Omschrijving sponsoring 

 
 
Bijdrage voor 
sponsoruiting 

 
 
Opmerkingen 

Compleet digitaal sponsorpakket  100 € - alleen 
digitaal per 12mnd                               
50 € - in 
combinatie per 
12mnd 

Contractduur 12 maanden – 
alleen digitaal                      
Contractduur 36 maanden – 
in combinatie  

Narrowcasting flat screens clubhuis 
RGHC Tempo '34 

   

Looping small banner website RGHC 
Tempo’34 

   

Sponsorlijst Lisa app RGHC Tempo '34    

Facebook vermelding RGHC Tempo '34 
 

   

    

Teamsponsoring   Eénmalige bijdrage voor 
sponsoruiting  

Trainingspak (jasje/broek)  100 € éénmalig  

Trainingstenue 
(shirt/rokje/short/sokken) 

 75 € éénmalig  

Trui  50 € éénmalig  

Sporttas  50 € éénmalig  

Sticktas  50 € éénmalig  

Overige (bidons, boneprotectors, 
maskers...)  

 25 € éénmalig  

    

Shirtsponsoring    

Shirt officiele standaardtenue            
RGHC Tempo '34                           
Senioren & Veteranen 

 neem contact op 
met de 
sponsorcommissie 

Deze vorm van sponsoring is 
alleen mogelijk voor de 
GEHELE senioren en 
veteranen lijn 

    

Evenementsponsoring    

Claimen van een evenement - vb 
Rabobank Mini CD Toernooi 

 350 € éénmalig Eénmalige bijdrage per 
evenement  

Stand/roll ups 75 € éénmalig  

Vlaggen/banniers  75 € éénmalig  

     

Naturasponsoring     

Hieronder vallen éénmalige te 
gebruiken producten zoals ijsjes, fruit, 
snackgroente, stampot... 

 nvt  
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