
SPONSORING
2019-2022



INDIANA tennis en hockey
De Pinte 

Family Ambition Involvement Respect
= FAIR play

Hockey: > 1.100 leden
Tennis: > 400 leden

69% < 18 jaar
31% > 18 jaar

groene omgeving
jong en oud

topsporters en recreanten
familiale en gezellige sfeer

SPORT

ontplooïng
aangepaste omkadering

infrastructuur
sportieve begeleiding

ambitie Hockey Dames en Heren 1:
in eerste nationale divisie

gestructureerde jeugdopleiding:
jongens en meisjes

potentieel - motivatie - engagement
individuele opvolging

Indiana Youth School Hockey
Indiana Tennis Academy

Tennis:
6 gravelterreinen met  

automatisch sproeisysteem
3 terreinen met verlichting

2 indoor hardcourts in  
verwarmde tennisballon
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SPONSORING HOCKEY
2019-2022 
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SPONSORING HOCKEY(bijlage 1)

2019-2022 

DIAMOND GOLD SILVER BRONZE BRONZE

Logo op 1e tenue + bistenue alle hockeyploegen (incl. Dames 1 en Heren 1) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

BORST + 
ROK/SHORT ACHTER

RUG 1 MOUW

Logo op sweater alle hockeyploegen (incl. Dames 1 en Heren 1) - - - ✔ ✔ ✔
BORST of RUG 1 MOUW

1 logo rond elk hockeyveld (INDI1 + INDI2) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1 advertentieslide op de 2 beeldschermen in de bar ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1 sponsorvermelding aan de ingang ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Logovermelding op homepage www.thc-indiana.be ✔ ✔

Logovermelding op sponsorpagina www.thc-indiana.be ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Logovermelding op mailings naar leden ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Logovermelding op event-affiches ✔ ✔

Uitnodiging tot alle events op Indiana ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mogelijkheid tot activatie-acties op events en wedstrijden ✔ ✔ ✔

Mogelijkheid tot het hangen van vlaggen op de parking aan bestaande masten ✔

1 logospandoek over de breedte van INDI 1 ✔

25.000€* 15.000€* 10.000€* 7.000€* 5.000€*

* prijzen exclusief BTW en per jaar, sponsorovereenkomst met een looptijd van 3 seizoenen; 
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022



SPONSORFORMULES HOCKEY/TENNIS
2019-2022

(sponsorovereenkomst met een looptijd van 3 seizoenen; 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022)

EVENT

€ 1.500 excl. BTW/event

Visibliteit rond 1 clubevent  
(volgens afspraak)

Mogelijke events:
• Octotornooi (voorjaar)
• Family day (start seizoen)
• IndianaWood (zomer)
• ...

logo op affiche en uitnodiging

vermelding op Facebook-event

2 beachflags aan het clubhuis

logo op drank of eetbonnetjes

ANDERE
Sponsoring kan vanuit jouw onderne-
ming of als lid dat onze club een warm 
toedraagt. Er is zeker en vast ook voor 
jou een gepaste formule mogelijk. Dat 
gaat van de aanwezigheid van uw be-
drijf op meerdere plaatsen op de club 
of website en social media, tot een ver-
melding op de team-outfits voor de pe-
riode van 3 jaar. Sponsoren kan al vanaf 
300 euro/seizoen.
 
Uw bijdrage is van groot belang voor al 
onze actieve leden!

Naast financiële sponsoring is ook 
materiële sponsoring steeds welkom. 
Denkt u aan iets? Laat het ons zeker 
weten en we bekijken samen de moge-
lijkheden!

Wens je een sponsorbijdrage te leveren, 
heb je nog vragen of een briljant voor-
stel? 

Contacteer Philippe Heerinckx 
door te mailen naar 
mktg@thc-indiana.be

LEDSCHERM

€750 excl. BTW/jaar

Uw advertentie/logo op:
HOCKEY:

2 beeldschermen in de bar

30 sec./slide

15 min./cyclus

rolkrant met 15 slides sponsoring 
+ 15 slides clubinfo

BANNER

€ 1.950 excl. BTW/jaar

€ 1.350 excl. BTW/jaar

INDI1 = 1.050€/jaar (excl. BTW)

INDI2 = 800€/jaar (excl. BTW)

Veld INDI1 + INDI2:

Veld INDI1 + INDI2 + Tennis t1:

TENNIS:

Tennis t1 = 750€/jaar (excl. BTW)

Tennis t2...8 
= 500€/banner/jaar (excl. BTW)


