
Vrienden
Sponsorbrochure

Word vriend van Hulzense Boys  
en steun KIKA...



Voorwoord

Geachte geïnteresseerde,
Hartelijk dank voor uw interesse in sponsoring 
bij voetbalvereniging Hulzense Boys. In 
deze folder kunt u meer lezen over de 
sponsormogelijkheden bij onze vereniging. Er 
zijn verschillende standaardpakketten voor 
sponsoring beschikbaar. Ook combinaties van 
de verschillende pakketten of voor u op maat 
gemaakte pakketten zijn mogelijk. 
Alle vormen van sponsoring hebben één ding 
gemeen: u steunt niet alleen onze mooie 
vereniging, maar ook een ontzettend mooi 
goed doel. Sinds dit jaar is v.v. Hulzense Boys 
namelijk de samenwerking aangegaan met KiKa, 
Stichting Kinderen Kankervrij. Als vereniging 
proberen wij actief een bijdrage te leveren aan de 

samenleving. Hetzij op kleinschalig niveau, zoals 
het verzorgen van recreatie voor vluchtelingen 
in noodopvang in onze gemeente, of op groter 
niveau, zoals onze samenwerking met KiKa. 
Van alle ingebrachte sponsorgelden aan onze 
vereniging, komt 20 procent direct ten goede aan 
KiKa.
 
Voor vragen over de verschillende pakketten kunt 
u altijd contact opnemen met één van de leden 
van de sponsorcommissie. Zij zijn onder andere 
bereikbaar via  

sponsorcommissie@hulzenseboys.nl. 



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

02 - Reeds bekend met onze pakketten, kijk dan 
hier welke pakketten u op welke pagina terug 
kunt vinden.

Kika’s Goud

03 - Maximale exposure, ons meest uitgebreide 
sponsorpakket met onder andere een vermelding 
in het Twents Volksblad.

Kika’s Zilver

05 - Lokaal adverteren, door onder andere een 
senioren elftal te sponsoren zal uw bedrijf lokaal 
meer bekendheid genereren.

Kika’s Brons

07 - De jeugd heeft de toekomst, uw 
bedrijfsnaam op onder andere de shirts van een 
van onze vele jeugdelftallen, dit is daarvoor hét 
pakket.

Kika’s Koper

09 - Even goeie vrienden, geen elftal sponsoren 
maar wel met een bord langs de lijn en op deze 
manier Hulzense Boys en KiKa steunen

Stel zelf samen

Achterzijde - Zijn de pakketten toch 
niet helemaal wat u in gedachten had? De 
mogelijkheden zijn eindeloos!
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Wedstrijdsponsor voor 1 wedstrijd Hulzense Boys 1    

Reclamebord         

Bedrijf uitgelicht op de website als Hulzense Boys en Kika sponsor  

Banner op de website www.hulzenseboys.nl     

Blokje op reclamezuil        

Vermelding op pagina in Twents Volksblad of alternatief   

Bordje voor eigen pand       

Digitale presentatie op beeldscherm kantine     

Sponsoravond         

Gratis toegang wedstrijden Hulzense Boys     

Radioreclame voorafgaand aan elke thuiswedstrijd Hulzense Boys 1

GOUDEN vriend van Hulzense Boys & KIKA

Faciliteiten

PRIJS: € 1000,-

€ 1000,- per jaar
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Shirtsponsor achterzijde shirts 3/4/5/6/7/8      

Bedrijf uitgelicht op de website als Hulzense Boys en Kika sponsor  

Reclamebord         

Sponsoravond         

Gratis toegang wedstrijden Hulzense Boys

Faciliteiten

PRIJS: € 800,-

ZILVEREN vriend van Hulzense Boys & KIKA

€ 800,- per jaar
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Shirtsponsor achterzijde shirts A t/m F (E & F 2 teams is €400,-)  

Bedrijf uitgelicht op de website als Hulzense Boys en Kika sponsor  

Reclamebord         

Sponsoravond         

Gratis toegang wedstrijden Hulzense Boys

€1000,- per jaar

Faciliteiten

PRIJS: € 600,-

BRONZEN vriend van Hulzense Boys & KIKA

€ 600,- per jaar
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Reclamebord         

Balsponsor 1 wedstrijddag Hulzense Boys 1     

Sponsoravond       

Gratis toegang wedstrijden Hulzense Boys

€1000,- per jaar

Faciliteiten

PRIJS: €300,-

KOPEREN vriend van Hulzense Boys & KIKA

€300,- per jaar



Zelf een pakket samenstellen?

Flexibel:
Staat uw gewenste combinatie er niet bij? Dit is 
geen probleem, in overleg met één van de leden 
van de sponsorcommissie is er veel mogelijk. 
Zij zullen u dan ook op uw verzoek een passend 
voorstel maken.

Ook voor elk apart onderdeel of bij combinaties 
geldt dat uw bijdrage voor een deel ten goede 
komt aan Kika.
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