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Waarom hockey sponsoren?

• Hockey is de snelst groeiende teamsport in Nederland. Een sport voor het hele gezin met 
toenemende media aandacht. 

• Het hockeypubliek is niet elitair meer, maar behoort wel tot de hogere welstandsklasse. 
Bovendien bevinden zich onder de leden veel ondernemers. 

• Sponsoring is een uitgelezen mogelijkheid om een bedrijf of merk onder de aandacht te 
brengen. 

• Door middel van sponsoring kan op ongedwongen wijze uw netwerk uitgebreid worden.





Waarom Push sponsoren?
• Push is met 2.400 leden met afstand de grootste sportvereniging van Zuidwest Nederland 

en behoort tot de 5 grootste hockeyclubs van Nederland. De Jeugdafdeling is met 1.700 
spelers de grootste in de wereld.

• De Push jeugd- en seniorenteams vormen de absolute top. Niet alleen in de regio, de 
TopHockey teams spelen bijna allemaal in de landelijke competities. Tophockey wordt bij 
Push gefinancierd vanuit sponsorgelden (en dus niet vanuit de contributie van recreatieve 
sporters). 

• Push heeft een naam waar je als sponsor mee voor de dag kunt komen, we zoeken 
partners die ons in onze ambitie willen steunen. 

• Omgekeerd willen wij u in uw ambitie steunen door het genereren van naamsbekendheid 
bij het juiste publiek of het bieden van een netwerk.



Waarom sponsoren?



Waarom Push sponsoren?
• Push heeft de ambitie om zowel met de Heren als de Dames duurzaam in de 

hoofdklasse en met de Jeugdteams in de landelijke competities te spelen.

• Hiervoor is betere en meer (zowel team als individuele) begeleiding nodig op 
verschillende gebieden zoals hockey-techniek, fysieke in- en ontspanning, 
medische verzorging en maatschappelijke faciliteiten (studie- en werk 
begeleiding, huisvesting, maaltijden).

• Ook zijn meer en betere materialen, uitrusting, analysesoftware en -
materiaal en trainingsmogelijkheden zoals clinics en stages gewenst.





De mogelijkheden 
voor elke ambitie, voor elke portemonnee

• Hoofdsponsor: reclame op tenue van onze topteams, maatwerk exposure in het rond het 
clubhuis en op de site, beschikbaarheid clubhuis voor events

• Hoofdsponsor Toplijn Senioren Heren1/Dames1: BDO

• Hoofdsponsor Toplijn Junioren: ABN-AMRO

• Kroonsponsor: reclame op tenue van onze topteams en op reclameborden op de 
hoofdvelden

• Kroonsponsor Toplijn Dames1: Rabobank

• Kroonsponsor Toplijn Heren1: SBN





De mogelijkheden 
voor elke ambitie, voor elke portemonnee

• Tophockeypartner: verbindt zich aan een thema rond tophockey en krijgt thema gerelateerde exposure

• Tilburg Bastianen: sponsort 10 VW UP’s voor vervoer van onze topspelers

• Stag: sponsort de wedstrijd- en trainingskleding van onze topteams

• Brejaart Puur Sport: sponsort schoenen en sticks voor onze topspelers

• Pellikaan Health & Racquet Club: stelt fitness faciliteiten beschikbaar voor onze topteams

• Verbunt-hockey: sponsort OBO keepersuitrustingen en trainingsmateriaal voor onze topteams

• Wedstrijdsponsor Heren1: De hoofdklasse wedstrijden trekken meer publiek aan. Ook wordt in deze 
competitie het hoogste niveau hockey gespeeld, met vele internationals. Een uitgesproken kans om met 
relaties een wedstrijd te bekijken en extra exposure voor uw bedrijf te genereren.





De mogelijkheden 
voor elke ambitie, voor elke portemonnee

• Reclamebord: op het hoofdveld of een van de andere velden kunt u een reclamebord 
laten hangen

• Reclamebord langs het Aquapush veld: een Innovatief en Duurzaam veld, wellicht sluit 
dat aan bij uw MVO doelstellingen

• Lichtkrant scorebord hoofdveld: voor speciale kortlopende acties/aanbiedingen kunt u 
een boodschap presenteren 

Wilt u gewoon het team van uw kind sponsoren of uw eigen team? Dat kan natuurlijk ook. Neem wel altijd 
even contact op met de sponsorcommissie, aangezien de KNHB strikte regels voor sponsoring hanteert.





Push Businessclub
Push Businessclub is een netwerk van 90 bedrijven die samen de grootste sponsor van Push vormen. 

De inkomsten uit contributie van de leden van de Push Business Club leveren een belangrijke, financiële 
bijdrage aan het kunnen spelen van tophockey binnen BHV Push. Tegelijkertijd hebben de ongeveer 90 leden 
tijdens de zeer druk bezochte, originele en zeer gezellige bijeenkomsten prima kansen tot het benutten van 
de zakelijke contacten. 
De Push Business Club organiseert jaarlijks 4 – 6 netwerkbijeenkomsten op diverse locaties. Tevens geven zij 
het ‘smoelenboek’ uit met daarin alle bedrijfsgegevens van de Push Business Club leden. Dit handige 
naslagwerk is tegelijkertijd de mogelijkheid tot het opstarten van een zakelijk traject. 

Contactgegevens Push Business Club
E-mail: mathyi@planet.nl
http://pushbusinessclub.nl/

mailto:mathyi@planet.nl


Push Sponsorbedragen

Soort sponsor Bedrag

Hoofdsponsor Dames / Heren ter onderhandeling

Kroonsponsor Dames / Heren € 15.000,- per jaar

Wedstrijdsponsor € 2.500,- per wedstrijd

Push Business Club Lid € 1.750,- per jaar

Bordsponsor/veldsponsor
(normaal bord 4,2 x 0,8 meter)

afhankelijk van veld en positie, € 200,- tot € 3.000,-
per jaar (productie en montage ca. € 300,-)

Lid stichting Vrienden van Push € 600,- per jaar (op uitnodiging)

Overige mogelijkheden Neem contact op met sponsoring@push.nl



Informatie: sponsoring@push.nl


