
Sponsorcommissie HC Souburgh                  Jaarverslag seizoen 2017 / 2018 

 

Samenstelling 

Dit seizoen is Edwin van Ruijven afgetreden als commissielid. Gelukkig is zijn plaats ingevuld door 

Hans de Jonge. De commissie bestaat nu uit Peter Wolff, Matthijs Kleywegt en Hans de Jong. 

Verantwoordelijk bestuurslid is Korstiaan Rietveld. 

 

Gerealiseerd in afgelopen seizoen 

- Actie Bordsponsor:  

Initiatief genomen om 15 extra reclameborden langs het veld te krijgen, o.a. door een 

bartegoed van € 100 toe te zeggen voor degene die een bord aan de man brengt. Op dit 

moment hebben we 7 extra borden verkocht, waarbij in 3 gevallen sprake is van een 

bartegoed. 

- Rabobank als hoofdsponsor. 

Rabobank Drechtsteden is bereid gevonden om met ingang van volgend seizoen 2 seizoenen 

als shirtsponsor op te treden. Hier staat een basisbedrag tegenover, wat verhoogd kan 

worden door jeugdleden een bankrekening bij Rabo te laten openen. Het contract is op 10 

juni ondertekend. 

- Volvo Svenscar 

Regelmatig aandacht voor Clubbonus (€ 1.000 per verkochte nieuwe Volvo) door publicaties 

op website en in Nieuwsbrief. In de showroom een etalagepop met Souburgh-tenue 

opgesteld. Sinds 1 januari staat de teller helaas nog op 0, actie loopt per kalenderjaar. 

Sponsoring (in natura) van F&F toernooi. Blij zijn we met de mooie scheidsrechtershesjes die 

we gesponsord hebben gekregen door Volvo Svenscar. 

- Sponsorkliks: 

Sponsorkliks is een platform, waarmee commissie te verdienen is door vanaf hier door te 

klikken naar een groot aantal webshops (zoals Bol, Booking, Zalando, etc). Het blijkt moeilijk 

om leden te activeren hier gebruik van te maken ondanks diverse acties, zoals persoonlijke e-

mail naar alle leden, opnemen in de Nieuwsbrief en op de Website, het ophangen van doeken 

langs het veld. 

De uiteindelijke opbrengst is ongeveer € 450 (bij een target van € 1.000) 

 

Uitdagingen komend seizoen 

- Grote Clubactie. Mede naar aanleiding van de goede ervaringen bij HC Derby hebben we 

besloten om in september a.s. mee te gaan doen met de Grote Clubactie. 

- Bordsponsoring blijven zoeken binnen eigen ledenbestand 

- Gesprekken voortzetten met sponsorcommissies Derby en DMHC om te onderzoeken of er 

gezamenlijke projecten mogelijk/wenselijk zijn. 

- Een televisiescherm in het clubhuis 

 

Afsluiting 

Het is goed om te constateren dat onze inspanningen dit jaar mooie resultaten hebben opgeleverd.  


