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Voorwoord 
1 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

 

 

Leuk dat u geïnteresseerd bent in sponsorschap van HV 

Zaanstreek!  

 

Zonder sponsors kan een ambitieuze vereniging als HV 

Zaanstreek niet bestaan. Omdat structurele sponsorinkomsten 

nodig zijn om de vereniging ook in komende jaren financieel 

gezond te houden, streven wij ernaar om sponsors langdurig te 

binden en te koesteren. Dit houdt in dat we sponsors als een 

belangrijk onderdeel van onze vereniging beschouwen, en hen 

een optimaal product willen aanbieden.  

 

In deze brochure vindt u een overzicht van de 

sponsormogelijkheden. Dit zijn de zorgvuldig samengestelde 

pakketten die wij aanbieden, maar uiteraard staan wij ook open 

voor andere ideeën en invullingen. Bovendien is het mogelijk om 

een gezamenlijk sponsorschap te organiseren, waarbij beide 

sponsors de helft van de bijdrage betalen.  

 

Heeft u nog vragen of wilt u graag eens verder praten over de 

mogelijkheden voor samenwerking? Neem dan gerust contact 

met ons op. We gaan graag met u in gesprek.  

 

 

Namens de sponsorcommissie, 

 

Dave Oehler 

Ronald van Lienen  

Michael Segveld 

Jasper Dielemans 
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Over de vereniging 

Handbal Vereniging Zaanstreek is opgericht op 23 februari 1962 en 

al jarenlang de enige handbalclub in de Zaanstreek. De vereniging 

telt ca. 180 leden en wordt geheel door vrijwilligers gerund. HV 

Zaanstreek gelooft dat een vereniging zowel een sportieve als een 

sociale functie heeft en streeft er daarom naar de handbalsport zo 

breed mogelijk aan te bieden, met ruimte voor de sporter met 

ambitie, maar zeker ook voor de recreatieve sporter. HV Zaanstreek 

is aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en neemt 

deel aan de door het NHV georganiseerde competities, zowel op het 

veld als in de zaal. De club heeft permanent de beschikking over 

twee verharde velden op Sportpark Jagersveld in Zaandam, met 

daarbij een ruime kantine en kleedkamers.  

Competitie Bestuur 

Handbal kent 2 competities 

binnen 1 jaar. De eerste helft 

van de veldcompetitie is van half 

augustus tot half oktober. 

Daarna begint de 

zaalcompetitie, deze duurt van 

half oktober tot half maart. 

Aansluitend volgt de tweede 

helft van de veldcompetitie, 

deze is van half maart tot half 

mei. Aansluitend aan de 

competitie zijn toernooien. Deze 

kunnen per seizoen verschillen. 

Voorzitter:   

Ronald van Lienen 

Secretaris:  

Marion Meijer 

Penningmeester: 

Tom Meijer 

PR & Sponsoring: 

Dave Oehler  

Jeugdzaken: 

Dennis Slemmer  
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In januari 2010 heeft HV Zaanstreek een speciale commissie 

opgericht: Werkgroep Jeugdhandbal. Doel van deze commissie is 

om structureel jeugdleden te werven, om hiermee het voortbestaan 

van onze vereniging HV Zaanstreek te waarborgen. Daarnaast vinden 

we het belangrijk om de handbalsport als geheel te promoten onder 

de Zaanse jeugd. Om dit te bereiken werken we hard aan onze 

naamsbekendheid en proberen onze club en de sport zoveel mogelijk 

in de kijker te spelen bij verschillende doelgroepen als de pers, de 

Zaanse basisscholen, de handbalbond en de gemeente. 

 

Twee belangrijke projecten die we hiertoe hebben ontwikkeld zijn het 

geven van clinics op basisscholen en het organiseren van het Zaanse 

Schoolhandbaltoernooi in september.  
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Clinics 

HV Zaanstreek verzorgt clinics 

op basisscholen in de 

Zaanstreek. Jaarljks bezoeken 

we tientallen scholen en laten 

HV Zaanstreek trainers meer 

dan 1500 kinderen in alle 

leeftijdsgroepen kennis maken 

met de handbalsport en de 

vereniging. Na afloop van de 

serie clinics ontvangen de 

kinderen een handbaldiploma 

en ander promotiemateriaal van 

de vereniging. 

Toernooi 

In de 3e week van september 

organiseert HV Zaanstreek 

jaarlijks het Zaanse 

Schoolhandbaltoernooi. De 

afgelopen edities waren een 

groot succes. Ieder toernooi 

doen bijna 40 teams van zo’n 

10 verschillende scholen mee. 

Met het toernooi bereiken we in 

korte tijd een groot aantal 

kinderen, ouders en 

leerkrachten. Een sportieve 

start van ‘t schooljaar! 



Wij bieden u aan... 

Sponsorpakket Schoolhandbal 

 

 Titelsponsor toernooi 

 Aandacht in de Zaanse media 

 Reclamebord langs het veld 

 Logovermelding op de site 

 Aandacht op onze social media 

 Mogelijkheid tot insteken van flyers in promotiepakketje 

 

 

€ 250 euro per jaar  
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Al 5 jaar op rij organiseert HV Zaanstreek een zeer succesvol 

buitenhandbaltoernooi tijdens het Pinksterweekend. Op 20 mei 

2018 is alweer de zesde editie van dit toernooi. En u kunt daar deel 

van uitmaken! Als titelsponsor van het Pinkstertoernooi komt uw 

naam en logo prominent naar voren. U bereikt niet alleen de ruim 

350 bezoekers van het toernooi, maar omdat het toernooi uw naam 

draagt zult u ook profiteren van de publiciteit rondom het toernooi. 

 
 

 

Wij bieden u aan... 

Sponsorpakket Pinkstertoernooi 

 

 Titelsponsor toernooi 

 Reclamebord langs het veld 

 Logovermelding op poster en programmaboekje van toernooi 

 Vermelding op het toernooi (u wordt regelmatig omgeroepen) 

 Logovermelding op de site 

 Aandacht op onze social media 

 Mogelijkheid tot promotieactie tijdens het toernooi 

 

€ 500 euro per jaar 
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Het vlaggenschip van de vereniging bestaat uit getalenteerde, 

veelal jonge handballers en wordt aangevuld met veelbelovende 

jeugd.  Dit jaar wordt het team begeleid door trainer Ted Vorst. 

Deze trainer komt van HV Zeeburg, waar hij de damesselectie 

onder zijn hoede heeft gehad. Het team weet al diverse jaren goed 

te presteren in de landelijke Hoofdklasse. Op het veld zijn zij 

afgelopen seizoen als tweede geëindigd. 

 
 

Heren 1 

Wij bieden u aan... 

Sponsorpakket teamsponsor heren 1 

 

 Sponsoruiting op tenues 

 Sponsoruiting op trainingspakken 

 Aandacht in de Zaanse media 

 Reclamebord langs het veld 

 Aandacht op onze social media 

 Logovermelding op de site 

 

€ 3.000 euro per jaar bij een sponsorperiode van 3 jaar 

 

 

 



 

c 

http://zaansesportkrant.nl/headlines/2011/oktober/hvzdam-vido.htm
http://www.zaansesportkrant.nl/headlines/2011/oktober/hvz.htm
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Het prestatiegerichte  Dames 1 team speelt op het veld 1ste klasse. 

In de zaalcompetitie spelen de  dames 2e klasse waar zij tot het 

laatste moment hebben meegedaan in de titelstrijd. Na 2 seizoenen 

onder leiding te hebben gestaan van Jan Teunisse, zullen de dames 

het komend seizoen  en nieuwe trainer coach krijgen.  

 
 

Dames 1 

Wij bieden u 

Sponsorpakket teamsponsor dames 1 

 

 Sponsoruiting op tenues 

 Sponsoruiting op trainingsjacks 

 Aandacht in de Zaanse media 

 Reclamebord langs het veld 

 Aandacht op onze social media 

 Logovermelding op de site 

 

€ 1.500 euro per jaar bij een sponsorperiode van 3 jaar 

Gesponsord door: 
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Naast de prestatiegerichte selectieteams kent de vereniging ook 

meerdere recreatieve teams. Vooral de herentak van HV 

Zaanstreek kent de laatste jaren een gestage groei. In de 

recreatieve teams ligt de nadruk op de sociale omgang, wat niet 

betekent dat de wedstrijden niet intens beleefd worden. Deze 

teams zijn van grote waarde, omdat relatief veel trainers en 

coaches hiervan deel uit maken, en deze teams in grote mate het 

sociale gezicht van de vereniging bepalen. HV Zaanstreek telt 

momenteel 2 recreatieve damesteams en 2 herenteams. 

 
 

Senioren 

Wij bieden u 

Sponsorpakket teamsponsor senioren 

 

 Sponsoruiting op tenues 

 Aandacht op onze social media 

 Logovermelding op de site 

 

€ 500 euro per jaar (exclusief tenues*) bij een sponsorperiode van 3 jaar 

 
*De kosten van de tenues worden gedeeld door de sponsor en HV Zaanstreek. Dit 
komt neer op ca. € 200 extra sponsorkosten (alleen in het eerste jaar). 
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De jeugd neemt een speciale plaats in bij HV Zaanstreek. Hiermee ook 

onze jeugdsponsors, die met ons het jeugdhandbal willen bevorderen. 

Ons doel is om de Zaanse jeugd kennis te laten maken met de 

handbalsport en door structurele aanwas van jonge leden, de toekomst 

van HV Zaanstreek te waarborgen. Door actieve jeugdwerving stijgt 

het ledenaantal momenteel dan ook en hiermee het aantal jeugdteams 

in alle leeftijdscategorieën. Als vereniging bieden we de jeugd naast de 

handbalsport ook iets extra’s (denk aan een filmnacht , 

spelletjesavond, een jaarlijks handbalkamp, Sinterklaasfeest, 

kerstdiner, Jeugdlid van het Jaarverkiezing etc). 

 
 

Jeugd 

Wij bieden u 

Sponsorpakket teamsponsor jeugd 

 

 Sponsoruiting op tenues 

 Aandacht op onze social media 

 Logovermelding op de site 

 

€ 300 euro per jaar (exclusief tenues*) bij een sponsorperiode van 3 jaar 

 
*De kosten van de tenues worden gedeeld door de sponsor en HV Zaanstreek. Dit 
komt neer op ca. € 200 extra sponsorkosten (alleen in het eerste jaar). 



 

Reclamebord 
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Langs het hoofdveld kunnen reclameborden worden geplaatst. De 

ligging van deze borden is dusdanig dat veel mensen er zicht op 

hebben. 

Tevens bestaat de mogelijkheid een reclamebord aan de Dr. 

Scholtenstraat te plaatsen, een drukke 

verbinding tussen ‘t Kalf en het 

knooppunt Prins Bernardplein. Het bord 

wordt 's avonds op aantrekkelijke wijze 

verlicht.  

 

Bord hoofdveld 

Afmetingen:   2.44m x 0.90m 

Sponsorbedrag:  € 100 per jaar* 

 

Verlicht bord langs Dr. Scholtenstraat 

Afmetingen:   2.20m x 1.40m 

Sponsorbedrag:  € 350 per jaar* 



Schoolhandbal 

 Titelsponsor toernooi 

 Aandacht in de Zaanse media 

 Reclamebord langs het veld 

 Aandacht op onze social media 

 Logovermelding op de site 

 Mogelijkheid tot insteken van flyers in promotiepakketje 

€ 250,- per jaar 

Pinkstertoernooi 

 Titelsponsor toernooi 

 Reclamebord langs het veld 

 Logovermelding op toernooimateriaal 

 Vermelding op het toernooi 

 Aandacht op onze social media 

 Logovermelding op de site 

 Mogelijkheid tot promotieactie tijdens toernooi 

€ 500,- euro per jaar 

Teamsponsor heren 1 

 Sponsoruiting op tenues 

 Sponsoruiting op trainingspakken 

 Aandacht in de Zaanse media 

 Reclamebord langs het veld 

 Aandacht op onze social media 

 Logovermelding op de site 

€ 3.000,- per jaar 

Teamsponsor dames 1 

 Sponsoruiting op tenues 

 Sponsoruiting op trainingsjacks 

 Aandacht in de Zaanse media 

 Reclamebord langs het veld 

 Aandacht op onze social media 

 Logovermelding op de site 

€ 1.500,- per jaar 

Teamsponsor senioren 

 Sponsoruiting op tenues 

 Aandacht op onze social media 

 Logovermelding op de site 

€ 500,- per jaar 

Teamsponsor jeugd 

 Sponsoruiting op tenues 

 Aandacht op onze social media 

 Logovermelding op de site 

€ 300,- per jaar 

Reclamebord  
langs het veld: 
Langs de weg: 

€ 100,- per jaar 
€ 350,- per jaar  
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Handbal Vereniging Zaanstreek 

Sportpark Jagerveld 

Dr. Scholtenstraat 16 

1509 AR Zaandam 

www.hvzaanstreek.nl 

 

@hvzaanstreek 

facebook.com/hvzaanstreek 

 

We hopen dat we u met dit boekje een overzicht 

hebben kunnen geven van de mogelijkheden. 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact met ons op! 

E-mail 

sponsorcommissie@hvzaanstreek.nl 

 

Dave Oehler 

06-48050922 

 

Ronald van Lienen 

06-40216919 

 

 

Michael Segveld 

06-24505258 

 

Jasper Dielemans  

06-31639050  


