


“Met bijna 1500 leden zijn we een 
interessante partij voor de gemeente 

en sponsors. We staan sterk in de 
Amstelveense maatschappij!”

HV Myra is opgericht in 1954 als 
hockeyclub van het Sint Nicolaas 
Lyceum. Omdat de club van de bond 
niet “Hockey Nicolaas Lyceum” mocht 
heten werd de clubnaam Myra, naar 
de geboorteplaats van de heilige 
Sint Nicolaas. Door de jarenlange 
toewijding van alle leden is Myra 
uitgegroeid tot een stabiele en gezellige 
familievereniging met bijna 1500 leden. 

MISSIE:
Hockeyvereniging Myra is een maatschappelijk betrokken hockeyclub waar iedereen als 
gelijke wordt beschouwd, waarbij leden in een veilige en prettige omgeving hun sport 
kunnen beoefenen en waarvoor het clubhuis als veilige en gezellige haven dient.

VISIE:
Hockeyvereniging Myra is de leukste hockeyvereniging in Amstelveen, die deskundig 
wordt bestuurd. Myra biedt begeleid hockey voor alle teams: jong en oud, zowel 
competitief als recreatief, waarbij de Myra kernwaarden Plezier, Prestatie en Respect 
hand in hand gaan.

USP’S HV MYRA
• Een goed gestructureerde sportvereniging.
• Een vereniging met leden in alle leeftijden.
• Sportief, gezellig, maar ook prestatiegericht.
• Normen en waarden staan hoog in het vaandel.
• Zeer moderne top-accommodatie.
• Zeer betrokken bij buurt en onderwijs in de directe omgeving.
• Al meer dan 15 jaar toonaangevend (grootste club) in G-hockey  

(voor spelers met een verstandelijke beperking).
• Aantrekkelijk voor studenten door de lage contributie in vergelijking met  

andere Amstelveense hockeyverenigingen.



MYRA SPONSOREN KAN AL VANAF € 150,- PER JAAR!

Wilt u Myra sponsoren? Dat kan op heel veel manieren. Denk bijvoorbeeld aan de 
meer gebruikelijke manieren zoals het sponsoren met één of meerdere borden 
langs de velden of bijvoorbeeld shirtsponsoring van een team, of aan echte 
maatwerk sponsormogelijkheden? De sponsorcommisie gaat graag met u in 
gesprek om te bepalen hoe we samen het meeste uit uw sponsoring kunnen halen!

Reclameborden: vanaf 300,- per jaar

Veld 1 € 600,- per jaar • Voor bordsponsoring geldt een looptijd van minimaal 3 jaar.

• Bij afname van meerdere borden verlenen wij een  

staffelkorting.

• Voor de productie van borden werken wij samen met een 

leverancier. De kosten per bord bedragen ongeveer € 300,-

• Myra is als sportvereniging niet BTW-plichtig, wij factureren dus 

geen BTW.

Veld 2 € 450,- per jaar

Veld 3 & Veld 4 € 300,- per jaar

HOOFDSPONSOR MYRA:

• Een bord langs veld 1 (inclusief productiekosten).
• Vermelding als hoofdsponsor op de Myra website en in de Myra club app.
• Vermelding als hoofdsponsor op het bord bij de ingang.
• Vermelding als (cq. dankwoord aan) hoofdsponsor bij de verschillende evenementen.
• Vermelding op het narrowcasting systeem (scherm in clubhuis).
• Erelid van de Business Club (nog op te zetten).
• 3 keer per jaar de mogelijkheid tot het doen van een commercieel aanbod via website, social 

media en/of nieuwsbrief.
• 1 keer per jaar mogelijkheid tot het doen van een commercieel aanbod in het clubhuis tijdens 

een evenement (bijvoorbeeld een stand tijdens een toernooi).
• 1 keer per jaar mogelijkheid tot het gebruik maken van het clubhuis voor een eigen 

evenement (in overleg met de clubhuismanager).

Wat wij als sponsorcommissie belangrijk vinden is de blijvende wisselwerking tussen de 
vereniging en de sponsoren. Dit kan alleen als we niet uitgaan van een one size fits all-
benadering. Daarom gaat de sponsorcommissie/communicatie van Myra graag met u in gesprek 
om te kijken welke activiteiten wij nog meer kunnen initiëren. Dit kan bijvoorbeeld te maken 
hebben met een specifiek team (Dames of Heren 1 of een topteam uit de jeugd), een gerichte 
activiteit of uiting of een activiteit die u zelf in gedachten heeft. 



Uiteindelijk draait sponsoring om het creëren van een hoge attentiewaarde en het leveren 
van een bijdrage aan de uitbreiding van uw netwerk. In dat kader neemt HV Myra een 
inspanningsverplichting op zich door:

• minimaal 4 keer per jaar de aandacht te trekken van lokale en regionale 
nieuwsmedia.

• reclame-uitingen in overleg met de sponsor zo goed mogelijk te verzorgen. 
• een speciale sponsoravond of -middag (Event club Myra) te verzorgen. 
• de accommodatie aan te bieden voor bedrijfsbijeenkomsten en contacten met uw 

klanten, al dan niet in combinatie met teambuilding activiteiten.
• samen met u op zoek te gaan naar de beste (win-win) sponsorsituatie!

Hoofdsponsoring vanaf  € 5.000,00 per jaar

Reclamebord of doelplanken (2x) veld 1  € 600,00 per jaar min. 3 jaar contract

veld 2  € 450,00 per jaar min. 3 jaar contract

veld 3 of veld 4  € 300,00 per jaar min. 3 jaar contract

Bij meerdere borden verlenen we een staffelkorting. De productiekosten voor een bord bedragen ongeveer € 300,- (exclusief BTW) per bord en 
wordt uitgevoerd door een externe partij.

Banners vanaf  € 600,00 per jaar min. 3 jaar contract, afhankelijk van 
grootte en plek

Bij meerdere banners of in combinatie met borden verlenen we een staffelkorting. De productiekosten van de banner(s) komen voor rekening van 
de sponsor.

Narrowcasting op 2 schermen in 
het clubhuis

 € 75,00 max. 2 maanden ten behoeve van een speciale actie

10 seconden reclameblok  € 150,00 1 jaar vaste reclame uiting, e.g. sponsornaam

 € 25,00 per keer per aanpassingen op de Narrow Casting

Website Myra  € 100,00 1 jaar vaste reclame in de sponsorbalk

 € 100,00 max. 3 maanden actiebalk rechts van het beeldscherm

Myra club app (logo + vermelding)  € 50,00 1 jaar logo boven een van de club app pagina's, 
met doorklikfunctie naar de website van 
de sponsor.

Toernooi /evenement sponsoring vanaf  € 500,00 klein event nader in te vullen

vanaf  € 1.500,00 groot event nader in te vullen

Vrienden van Myra  € 100,00 per jaar

Gepersonaliseerde tegel  € 150,00 per jaar

Koffiebekers clubhuis met logo  € 2.500,00 10.000 bekers



Sponsor gezocht!

TEAM SHIRTS TRAININGSPAKKEN TRUIEN of UIT-
SHIRTS

TASSEN CONTRACT DUUR

HEREN 1 / DAMES 1   
(Topsport)

maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk 3 JAAR

HEREN EN DAMES  
2 & 3

maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk 3 JAAR

OVERIGE TEAMS  N.V.T.  € 500,00  € 250,00  € 250,00  1 JAAR 

JUNIOREN 
TOPKLASSE

 N.V.T.  € 750,00  € 250,00  € 350,00  2 JAAR 

JUNIOREN ALLE 
OVERIGE TEAMS 

 N.V.T.  € 500,00  € 250,00  € 250,00  1 JAAR 

Maatwerk is in geval sponsoring Hoofdsponsor (> € 5.000 p.j.)
Prijzen zijn per jaar (Myra is niet BTW-plichtig)

U kunt gesponsorde kleding, zoals officiele Myra trainingspakken, bestellen via Club Colors met wie wij samenwerken via:
http://webshop.clubcolors.nl/club/myra/

EEN (OF MEERDERE) MYRA-TEAMS SPONSOREN?

Wilt u één van de topteams sponsoren als hoofdsponsor? Of bent u als ouder net zo enthousiast 
als alle spelertjes van het 8-tal team van uw zoontje/dochtertje? Word dan sponsor van het team 
en daarmee meteen ook de vereniging! Uw bedrijfsnaam kan dan pronken op het trainingspak, 
uitshirt of die stoere sporttas van het Myra team. Hieronder vindt u een overzicht van de 
kosten per type sponsoring. Uiteraard gaan wij graag in gesprek met u over de mogelijkheden. 


