
Aantrekkel��k gelegen tussen Amsterdam en Utrecht �s MHC Loenen
dé plek om �e netwerk of klantenkr�ng een boost te geven. H�er
hockeyt een echte fam�l�eclub, één d�e bol staat van topsport én
gezell�ghe�d. Om d�t mogel��k te maken verd�epen we ons �n moderne
en effect�eve vormen van sponsor�ng. Het spel. Maar ook de kn�kkers!

Hoofdsponsor
Off�c�al partner
Sponsor�ng a la carte
�n natura

LMHC partner & sponsorpakketten

 

SCOREN MET JOUW BEDRIJF?

Sponsor het hockeyhart van de Vechtstreek

Fact & figures

- 850 spelend
e leden

- 53 teams
- 4 kunstrgrasvelde

n

- 1.300 bezoekers/weekend

- 2021 Lustrumjaar! 

- Clubhuis kinderopvang

- 75.000 bezoek/site
Zie pagina 2

sponsor�ng@loenensemhc.nlHockeyhart van de Vechtstreek



Denk �e l�efst out of the box als  het gaat om
sponsor�ng en exposure? W�� denken graag met
�e mee voor een passend Hockeyhart van de
Vechtstreek sponsorpakket. Ervar�ng leert!

Sponsoring LMHC Loenen 2021

ABN AMRO �s van grote waarde voor LMHC Loenen
met veel aandacht voor �eugdhockey en thema's
duurzaamhe�d, maatschappel��k betrokken en d�vers�te�t
& �nclus�e. Vraag naar de hoofdsponsor mogel��kheden. 

Hoe maken w�� �ouw sponsorwens z�chtbaar en concreet? Ma�l de
sponsorcomm�ss�e voor een samenwerk�ng sponsor�ng@loenensemhc.nl of bel
Mart�n Veenendaal (06-5436 77 33) of Patr�ck van der Ven (06-134 985 34).

Teamsponsor�ng - vanaf €100.-
Sponsor�ng van de n�et-wedstr��d
kled�ng van �e zoons of dochters
team �s natuurl��k te gek. 

Natura/pro�ect -  met of zonder
naamsvermeld�ng zoeken we
sponsors voor: waterveld, tr�bune,
watertappunt, b�dons, ballen,
sche�dsrechter kled�ng, klapgoals.  

Veldsponsor - we hebben geen
stad�on, maar een veld met �ouw
bedr��fsnaam �s the next best th�ng.

Dames 1 en heren 1 - verb�nd �ouw
bedr��fsnaam met onze sport�eve
toppers.  
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Bordsponsor - vanaf €450.-
B��voorbeeld standaard bord
�nclus�ef banner webs�te: €450.-.

Evenementen - voor toernoo�en,
se�zoensopen�ng en b��voorbeeld
sponsord�ner leveren we maatwerk.

Clubhu�s - narrow cast�ng, bar,
hu�sw��n, bestuurskamer, het
kloppend hart van de veren�g�ng. 


