YELLOW STICKS HOCKEY CLUB GEEL

Voor onze Sponsors - 2019

Een nieuwe sportclub in je buurt. Dat is gewoon geweldig !
En wat voor één.
Yellow Sticks is hockey beleven op een sportieve en
competitieve manier. De bezielers van onze hockey club
zijn net als jij ondernemers. Met het hart op de juiste
plaats. En met een onuitputtelijke energie om van onze
club een succes te maken. Dat is toch ook jouw
professionele doelstelling ! Groeien en sterker worden.
Ons netwerk, samengevoegd met het jouwe. Dat is gaan
voor dubbel succes !
Let’s Roar Together !

Word nu onze sponsor !

Play Hockey. Feel Hockey.

1

Hockey – Dé Revelatie in België
16.12.2018 – België staat op zijn kop.
Onze Red Lions zijn net Wereld-Kampioen
geworden. Nederland, de almachtige
hockey heerser werd verslagen.
De grote markt van Brussel kleurt zwartgeel-rood. Wat ’n sfeer, wat ’n aandacht.
Wat ‘n plezier. België wordt gek. Ons land
wordt hockey. Iedereen kijkt nu al uit naar
het EK 2019 deze zomer in Antwerpen.
Hockey was al één van de sterkst
groeiende sportdisciplines in België. De
Red Panthers, ons nationaal vrouwenteam
pronkt sinds 2011 op elk EK en WK. In
2017 behaalden ze een knappe zilveren
medaille op het EK.

Word sponsor van Yellow Sticks en beleef dit geweldige avontuur met
ons mee vanop de eerste rij !

Hockey is een sport met een sterk imago. Gekenmerkt door
Fairplay.
Hockeyspelers vormen daarenboven een gevarieerde
doelgroep, waarin jong en oud zich kunnen uitleven.
In 2018 tellen we meer dan 100 clubs. Samen spelen er
42.000 leden. Allen aangesloten bij de Belgische hockey
bond.
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Yellow Sticks – een Ambitieus Project
Elk nieuw project verdient alle kansen om te slagen. Ondernemen is durven. Een
business uitbouwen is dromen. Met een plan ! Een degelijke voorbereiding. Een visie
en heel veel lef om de vooropgestelde normen en waarden te implementeren. En
deze constant te verbeteren. Daardoor wordt je project sterk. En zal het slagen.
Uit ons vooronderzoek blijkt een enorme belangstelling bij de jeugd van Geel. Straffer
nog. Een heleboel onder hen speelt vandaag reeds hockey bij een club. Weliswaar op
redelijke afstand van onze eigen Stad. We zijn ervan overtuigd dat er een geweldig
potentieel aan hockey-spelers graag in eigen regio actief zou willen sticken.

Eén zekerheid
kunnen we onze
sponsors
garanderen ! De
grote toeloop bij
andere startende
clubs toont aan
dat er weldegelijk
interesse en nood
is aan een stabiel
uitgebouwde
hockeyclub. Ook
in Geel.

Bijhorende kaart
toont aan dat
Yellow Sticks
niet alleen een
potentieel
bereik heeft van
de jeugd van
Geel. Ook
Meerhout en
Westerlo om er
2 te noemen
vallen perfect in
onze doelgroep.
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Yellow Studs
Bij een professionele hockeyclub hoort een dagdagelijks bestuur. Vol ambitie. Met
engagement. Yellow Sticks heeft een sterke focus op efficiënt werken. In combinatie
met een ethische aanpak.
Uiteindelijk dragen we de zorg voor al onze jeugdspelers en verdienen zij de beste
aandacht en omkadering.
Ons bestuur bestaat daarom uit een
sportieve mix van mensen uit het
bedrijfsleven, dienstensector en de
sportwereld. Naast de vaste bestuurders
zijn er een handvol leden die actief
meewerken aan de verdere uitbouw van de
clubwerking.
Jij als sponsor draagt ook je steentje bij. Of
misschien wel een rotsblok. Vanuit uw eigen
visie, normen en waarden. Onze spelers
rekenen dan ook op jouw engagement.

Yellow Trainers
De trainingen worden gegeven door ervaren spelers en verschillende gediplomeerde
trainers. Op regelmatige basis worden bijscholingen gevolgd.
De trainingen gaan door op het grasveld “Geel Punt”. Onze lobbymolen draait ondertussen
op volle toeren om op korte termijn de officiële hockeywedstrijden op kunstgras te kunnen
aanbieden.

Yellow Sticks heeft ondertussen een sportieve en enthousiaste band opgebouwd met Stad
Geel en haar Sportdienst. Hockeyterreinen voorzien is nu dé nieuwe uitdaging op het
programma.
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Yellow Toekomst
START-UP

MATURITEIT

De komende 2 tot 3 jaar ligt
onze focus op groei. Concreet
betekent dit onze club
uitbreiden qua aantal leden én
op sportief vlak.

Eens de grondige voorbereiding
achter de rug heeft Yellow Sticks
de uitgesproken ambitie om in
alle reeksen (jeugd en
volwassenen) met een
competitieploeg aan te treden.

Yellow Sticks wenst in deze
periode te investeren in haar
ledenwerving via sportkampen
en stages, schoolsportdagen,
opendeurdagen en andere
evenementen.
Op sportief vlak willen we dan
weer investeren in
infrastructuur en materiaal.
Ook de opleidingen van zowel
trainers als spelers krijgen de
meest sportieve aandacht.

Daarnaast is het onze ambitie om
zelf onze naam te geven aan een
eigen regionaal toernooi. U als
sponsor zal er genieten van een
volledige dag aandacht.
Aandacht in een herkenbaar
jaarlijks evenement waarmee we
hockey in uw regio in de
spotlights zetten !
Ons eigen kunstgrasveld zal
hierbij de nodige magie geven.

Wedstrijdervaring opdoen in
vriendschappelijke wedstrijden
en deelname aan toernooien
geven de extra boost die onze
spelers voorbereidt op de
echte competitie.
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Clubleven - Engagement
Het sportieve gedeelte gaat uiteraard hand in hand met een sociaal gebeuren.
Als club wensen we een vriendengroep uit te bouwen die naast samen sporten
ook kan genieten van andere activiteiten.

Sociaal leven - Engagement
Yellow Sticks wil vooruit. En dat willen we met iedereen doen. Daarom
hebben we ons geëngageerd om vanaf de maturiteitsfase ook de
jeugspelers met een beperking mee te nemen in onze sportieve
beleving.
Heel concreet zijn we reeds gestart met de eerste gesprekken. Scholen
en verenigingen die zich vandaag reeds inzetten voor deze bijzondere
doelgroep, zijn er maar enkelen van.
Yellow Sticks G-Ploeg, Groot en Gewoon Goed !
Denkt u als sponsor ook hier een steentje te kunnen bijdragen? Of wil
u graag een initiatief hierrond starten of in de kijker zetten? Yellow
Sticks verleent graag haar medewerking voor elk haalbaar initiatief.
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Wij willen JOU heel graag als SPONSOR voor onze Jeugdspelers!
De jeugdspelers van vandaag zijn de consumenten van
morgen ! En zelfs al van vandaag. De beïnvloedbaarheid
van kinderen naar ouders toe in een bepaald
aankoopproces is niet te onderschatten.

Sportclubs vertegenwoordigen een geweldig
interessante doelgroep. Een ledenbestand is een grote
groep mensen met zowel een divers en tegelijk ook vaak
hetzelfde profiel. Denk maar aan opleiding, waarden en
normen, maar ook heel belangrijk: woongebied.

Allerlei variabelen die het een heel boeiende doelgroep
maken voor bedrijven die deze lokale, specifieke
potentiële klanten willen bereiken. Als sponsor vergroot
je je visibiliteit. Zet je je bedrijf extra in the picture.
Vergroot je meteen je omzetbereik. En steun je daarbij
meteen onze club. En dus ook jouw club.

Laat je zien via Yellow Sticks. Laat jouw bedrijf omroepen
op een toernooi. Reserveer een plaats voor je logo op
onze shirts, alles is mogelijk.

Zien is praten. Mond aan mond is een sterk medium.
Maak jezelf bekend of laat je sportieve engagement zien
aan alle Gelenaars en omstreken.

Samen gaan we voor die win-win !
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Hoe zien wij onze samenwerking met jou als SPONSOR ?
De lidgelden zijn vandaag onze belangrijkste bron van inkomsten. Het is onze
ambitie de drempel zo democratisch mogelijk te houden. Om zoveel mogelijk sport
jongens en meisjes de kans te bieden om hockey te spelen. Hoe meer leden, hoe
meer potentiële klanten voor onze sponsors.
Daarnaast genieten we van een aantal subsidies. Deze zijn echter te beperkt.
Om continu verder te kunnen groeien willen we daarom samenwerken met jou als:
sponsor.

FINANCIËLE Sponsor
De ontwikkeling van onze jonge club vereist uiteraard meer middelen,
die we vooral dmv van financiële sponsoring, afkomstig van bedrijven
en ondernemingen, wensen in te zamelen.
Het budget is voornamelijk bestemd voor de aankoop en onderhoud
van materiaal, de huur van de terreinen, vergoedingen voor trainers en
de organisatie van sportevenementen.
Afhankelijk van de waarde wordt een returnpakket opgesteld.

MATERIËLE Sponsor
De waarde van de materiële sponsoring wordt in samenspraak tussen U
en Hockey Club Yellow Sticks bepaald. Afhankelijk van de waarde wordt
een returnpakket opgesteld.

SYMPHATISANTEN
Onze club is voortdurend opzoek naar personen, organisaties en
ondernemingen die ons sportief project vrijblijvend willen
ondersteunen.
Het bestaan van de club zoals de onze is immers uniek voor de Geel.
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Partnership met jou als SPONSOR
Bekijk Yellow Sticks als een uniek promotioneel instrument. De club kan heel
vaak als actieve promotor worden ingezet. Uiteraard via onze sociale media en
de website. En ook door onze evenementen.
Denk maar eens aan een wijnproeverij op de club verzorgd door
de lokale wijnhandel. Een mooier platform kan de wijnhandel zich
niet wensen: direct contact tussen doelgroep en product.

.

Onze hockeyclub houdt graag rekening met jouw behoeften of wensen bij het
bespreken van een sponsorpakket. Uiteindelijk willen we met jou een
professionele verstandshouding opbouwen waarin we samen het win-win
aspect ervaren.
Er zijn een aantal standaardmogelijkheden. Of we bekijken samen op maat wat
best werkt voor beide partijen. Logischerwijs zullen de return-mogelijkheden
toenemen. Samen met de groei en ontwikkeling van de club.
Bouw samen met ons aan de toekomst. Vanaf de start. Vanaf nu.

Zichtbaarheid via onze Sociale media

Kledij sponsoring / Teamkledij
Naam en Logo op programmaboekjes
Kledij sponsoring op evenementen (medewerkers)
Sociale events sponsoring

Toegangstickets of -bandjes

Sportieve events sponsoring met spandoek, vlag of boarding

Boarding naast het terrein tijdens trainingen en evenementen

Drankkaarten- of bonnen, menukaarten

Visibiliteit bij gadgets (drankbidon /…)
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Visibiliteit tot het maximum

Je ziet het al allemaal
gebeuren:

Visibiliteit tot het maximum !
-

Een eigen verkoop- of
promotiestand op een
evenement

-

Een wedstrijd of andere
actie van de sponsor
die mag doorgaan
tijdens ons evenement

-

Naamdeal ? Ons
jaarlijks hockey
evenement vanuit jouw
bedrijfsnaam

-

Wedstrijdbal door
jouwbedrijf
geschonken

-

Uw bedrijfsnaam voor
de VIP corner

-

…
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Sponsoring Formules op maat voor jou !
ALGEMENE sponsoring

Sympathisant

€ 250,-/jaar

Brons:

€ 500,-/jaar

Zilver:

€ 1.000,-/jaar

Goud:

€ 2.500,-/jaar

Diamant:

€ 5.000,-/jaar

Elke sponsor is automatisch lid van BUCY, (Business Club Yellow Sticks). Je wordt steeds
uitgenodigd op alle onze sportieve en sociale events.
We stellen u graag een aantal standaardpakketten voor:
Sympathisant
Logo op website
bewegende banner
Logo op Website
Vaste Centrale locatie
Primair logo op Team
Shirt of broek/rokje
(15 x 30cm max)
Secundair logo op Tshirt
(10x 20 cm max)
Logo klein (arm)
Grootte 8x8 cm max
Mediapubliciteit
incl. op bv. posters
Reclamepaneel
Grootte 2m
Reclamepaneel
1,5m x 0,5m
Reclamepaneel
0,75 x 0,5m
Reductie op lidgeld
Waarde op jaarkaart
drankconsumpties

Brons



Zilver



Goud

Diamant














10%
25€

10%
75€

10%
100€

10%
200€

10%
300€

Engagementen worden aangegaan telkens per periode van 3 jaar.
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EVENEMENT sponsoring

Start:

€ 250,-

Sun:

€ 500,-

Briljant:

€ 1.000,-

Top:

€ 2.500,-

Premium:

€ 5.000,-

Wil je graag eens in de kijker staan tijdens 1 van onze evenementen? Volgende
mogelijkheden bieden we je graag aan:

Start

Sun

Briljant

Top

Premium



Naam sponsor
wedstrijd
Toegangsbandjes
Jaarlijks evenement
Bedrukking op
drankbonnen
Logo op sportieve
evenementen













(grootte afhankelijk v/h
sponsor type)

Eigen stand op
evenement
Toegangskaarten
VIP Parking inclusief
jaarlijks event
VIP tafel
Reductie op lidgeld
Waarde op jaarkaart
drankconsumpties


1

10%
25€

1

1

2
1

4
2

10%
50€

1
10%
100€

2
10%
200€

4
10%
300€

-
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MATERIAAL sponsoring
Jouw Logo op het Yellow Sticks materiaal. Dat kan uiteraard. En vinden we niet
meer dan normaal. In return voor het dragen van de aankoopkost.
We denken hierbij bv. aan Kledij, Sportzakken, Touwen of
balken, Goals, …

De return is steeds afhankelijk van de waarde van de sponsoring. En in verhouding
tot jouw financiële bijdrage. En daarmee zijn de mogelijkheden legio.
Van ploeg sponsor tot club sponsor, van logo op de
hockeybal tot sportzak of de keepersuitrusting.

Wij beseffen zeer goed dat, behalve de sportieve prestaties, ook de uitstraling van
de club en haar sponsors op een professionele en doordachte manier dient
benaderd te worden.
Vandaar ook dat wij op PR en communicatievlak een eigen verantwoordelijke
hebben die de opvolging hiervan verzekerd. Belangrijk voor zowel sponsor als
sportclub is de opvolging en het medezeggenschap van onze sponsors in de
organisatie van evenementen en de uitbouw van onze club. En dus ook een beetje
jouw club. Yellow Sticks - Play Hockey, Feel Hockey !
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Yellow Sticks CONTACT
Interesse om samen mee te bouwen aan de Toekomst? Stap nu mee in dit
sportieve avontuur. En geef onze lokale jeugd alle kansen die zij verdienen. En jij,
jij wordt er ook beter van.
Laat ons gewoon even weten wanneer we mekaar kunnen ontmoeten. We
bespreken graag met jou onze gezamenlijke visie op een win-win.

Wouter Geelen

Joeri Van der Poorten

Voorzitter

Ondervoorzitter

Public relations

Secretaris

wouter@yellowsticks.be

joeri@yellowsticks.be

+32 471 40 05 53

+32 477 45 28 66

Uw contact voor een vruchtbare samenwerking.

Alvast bedankt voor uw vertrouwen. We kijken uit met jou te mogen samenwerken !

www.yellowsticks.be
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