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GREEN DEVILS HOCKEY CLUB
FAIR-PLAY, FAMILY & FUN

GREEN DEVILS HOCKEY CLUB werd opgericht in 1970. Van bij de oprichting van de club staan vriendschap
en familie centraal, wij hechten zeer veel belang aan het vriendschappelijke karakter binnen een sportclub.
Als normen en waarden geven wij onze spelers graag mee dat teamspirit en ambitie belangrijk zijn. Meedoen is
belangrijker dan winnen, plezier gaat voor op de overwinning. Maar hockey is een ploegsport en je maakt dus
deel uit van een sportieve familie en daarom verwachten we wel inzet en een actieve bijdrage.
Hockey spelen bij de Green Devils is Fun, Fair-Play & Family!
IN 2017 WERD EEN NIEUW HOOFDSTUK GESCHREVEN
De terreinen en het clubhuis van de Green Devils bevinden zich sinds 1986 op de Vitseroel in Ternat.
Sinds 2017 beschikken wij over een eigen kunstgrasveld in Ternat en gaan alle wedstrijden en trainingen door op
onze thuislocatie. Met de komst van het kunstgrasveld werden ook alle randactiviteiten nieuw leven ingeblazen.
Het resultaat bleef dan ook niet uit. Het ledenaantal is van 275 (seizoen 2016-17) gestegen naar 350 (seizoen
2019-20), en dit vooral door het aantrekken van nieuwe jeugdspelers. Nog belangrijker is dat we deze groei
kaderen binnen een goede bewaking van de kwaliteit van de sportbeleving en met respect voor onze waarden.
ONZE DOELSTELLINGEN
Onze doelstellingen voor de komende jaren zijn zeer duidelijk
• Ontwikkeling van onze jeugdploegen. Het uitbouwen van teams in alle jeugdcategorieën waarbij goede
opleiding en training centraal staan.
• Het versterken van 2 ‘flag ship’-teams (Mannen 1 & Dames 1).
• Verder uitbouw van de infrastructuur met aanleg van een parking en een nieuwe clubhouse.

CEL SPONSORING
EEN AFSPRAAK MAKEN OF MEER INFORMATIE NODIG OVER ONZE SPONSORING
De leden van de Cel Sponsoring komen graag langs bij u om de verschillende mogelijkheden te overlopen of om
een voorstel op maat uit te werken.
Aarzel niet om ons te contacteren.

Johan Groffen
0477 59 72 58
johan_groffen@hotmail.com

Joeri Desmet
0474 43 81 81
joeri68@me.com

Nikhil Fobe
0472 69 01 40
nfobe@hotmail.com

Green Devils Hockey club vzw
BTW BE0656.853.910 - KBC BE15 7360 3492 6330
www.greendevils.be

SPONSORDOSSIER

SPONSOR THEMA - UITRUSTINGEN
U wordt een drijvende kracht achter de werking van onze club en krijgt hiervoor in ruil een zichtbare plaats op één
van onze uitrustingen. U draagt op deze manier bij tot de uitbouw van de sportieve en professionele uitstraling van
onze club, en geniet tegelijkertijd van een goede zichtbaarheid van uw merknaam of logo.
Officiële uitrusting
Wedstrijd uitrusting*
Shirt borst (max. 2 sponsors) ..............................
Shirt rug				..............................
Mouw links of rechts		
..............................
Short/rok vooraan		
..............................
Short/rok achter			..............................

€3.500/sponsor
€3.500
€2.000
€2.000
€3.500

Vrijetijdskledij
Wil u sponsor worden van vrijetijdskledij dan werken wij graag een voorstel op maat uit. Op deze manier
zoeken we samen met u naar een geschikt kledingstuk dat u wenst aan te bieden aan onze leden en
bekijken we samen hoe uw en ons logo/merknaam hierin verwerkt kunnen worden.
Pakket Trainers
Geen club zonder trainers. Om onze groei te bestendigen werken wij actief en doorlopend aan de uitbouw
van ons sportief beleid. Wordt u de partner van onze sportieve opleiding ?
Polo en vest per trainer		
..............................
€4.000

Pakket Umpire
Fair Play is de basis van hockey. Als club investeren wij in de opleiding van umpires vanaf zeer jonge leeftijd.
Om deze leden te bedanken voorzien wij onze club umpires van een uitrustingspakket.
Wordt u de partner van onze club umpires ?
Polo, vest, set kaarten,
notitieboekje en 2 fluitjes per umpire .................
€5.000
* 3-jaar contracten, prijs per jaar

Alle tarieven zijn excl. BTW
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SPONSOR THEMA - ROND HET VELD
Spandoeken*
Omheining - Het speelveld is afgezet met een omheining waarop een paneel met uw logo en/of naam kan
worden opgehangen.
Paneel (dibond) 2 x 1m ..............................
€250 / jaar
Achter doel - Hier staan hoge netten waaraan spandoeken kunnen opgehangen worden. Een plek met veel
zichtbaarheid tijdens de wedstrijden maar ook de achtergrond voor de vele ploegfoto’s op sociale media.
Spandoek (meshe) 4,7 x 1,8m ..............................
€1.500 / jaar
Vlaggenmasten**
Parking - Naast het speelveld ligt de parking die is afgezet met 10 vlaggenmasten. Maak uw logo zicthbaar
van zodra men op onze club toekomt.
Vlag 3 x 1m			
..............................
€500 / mast / jaar
Hockeyballen
Trainins- en wedstrijdballen - Uw logo komt op alle ballen die wij gebruiken voor de training en
de wedstrijden. Het logo wordt in de ballen gegoten en beschermd door een coating waardoor uw
zichtbaarheid gegarandeerd is voor jaren.
Trainings & Wedstrijdballen (750ex) ................
€4.000
Bierviltjes
Bierviltjes - Uw logo / advertentie op biervilten in onze clubhouse. U krijgt 1 zijde voor uw commerciële
boodschap, op de rugzijde plaatsen wij ons clublogo of activiteitenagenda, zo tonen we onze
verbondenheid.
Biervilten
(1.000 ex)		
.................
€500

* Aanmaak spandoek/paneel niet inbegrepen in de prijs
Spandoeken door Green Devils aangemaakt €45 excl. BTW per spandoek 2x0,8m of €240 excl. BTW per spandoek 4,7x1,8m
Panelen door Green Devils aangemaakt €135 excl. BTW
** Aanmaak van vlaggen niet inbegrepen in de prijs. Wij vragen per mast 2 vlaggen voor 1 seizoen.
Vlaggen door Green Devils aangemaakt €45 excl. BTW per vlag

Alle tarieven zijn excl. BTW
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SPONSOR THEMA - ACTIVITEITEN
Naast het sportieve organiseren wij ook tal van andere activiteiten op en naast onze velden. Wij kunnen hierbij
steeds rekenen op een ruime opkomst van spelers, ouders en sympathisanten. De ideale gelenheid dus om u als
sponsor in de kijker te zetten.
Pakket Stage
Paas- en zomerstage - Ook tijdens de vakanties staat onze clubwerking niet stil. Tijdens de Paasvakantie en
tijdens verschillende weken in de zomervakantie organiseren wij jeugdstages, en dit zowel voor leden als
niet-leden. Meer dan 200 kinderen genieten elk jaar opnieuw van de combinatie hockey en plezier.
Sportshirt deelnemers		
..............................
€4.000/jaar
Incl. plaatsing promomateriaal van de partner

Pakket Jeugdtornooi
In het voorjaar organiseren wij ons jeugdtornooi, een groots evenement met heel wat zichtbaarheid naar
ploegen uit heel België. Als partner van het jeugdtornooi krijgt u zichtbaarheid op alle communicatie,
maar ook de dag zelf zorgen wij er voor dat u goed in beeld komt.
Partner jeugdtornooi		
..............................
€2.000
Voor het tornooi voorzien wij ook een goodiebag voor alle spelers. Wenst u het jeugdtornooi te sponsoren
in natura dan horen we dat graag.
Evenementen
Doorheen het jaar organiseren wij tal van evenementen. Een brunch bij de start van het seizoen, een
Halloween-avond, de Kerstmarkt, een raclette-avond of de eindejaars BBQ.
Wil u sponsor worden van een van deze evenementen neem dan contact op om een op maat gemaakte
formule uit te werken.

Alle tarieven zijn excl. BTW

