
Sponsoring bij HC- Cartouche 
 

 

Al meer dan 70 jaar Familie Hockeyclub 

VMHC Cartouche is de hockeyclub van 

Leidschendam-Voorburg en met ruim 2000 

leden één van de grootste clubs in de 

omgeving.  

Cartouche is een echte familieclub met ambitie 

om te winnen. Cartouche viert in seizoen 2019-

2020 haar 70-jarige bestaan, maar is ondanks 

de bejaarde leeftijd energieker dan ooit te 

voren. Bij Cartouche staat tophockey hoog in 

het vaandel: Heren 1 speelt promotieklasse en 

Dames 1 overgangsklasse. De eerste 

jeugdteams spelen op het hoogste 

districtsniveau en soms landelijk. Heren 2 

speelt reserve hoofdklasse, Dames 2 reserve 

overgangsklasse.  

Bij Cartouche houden we van Tophockey maar 

zijn net zo enthousiast over breedte hockey. 

Feiten 

• 2000 leden 

• 4000 toeschouwers per weekend  

• 1100 betrokken vrijwilligers 

• Cartouche heeft 16 veteranen team, 

16 senioren teams, een LG team, en 

maar liefst 84 jeugdteams. 

• Actieve Business club met meer dan 

200 leden, vrienden van Cartouche  

Doel 

Wij willen graag dat sponsoren zich thuis 

voelen bij Cartouche. Thuis voelen betekent 

voor ons dat de Sponsor ziet dat zijn 

Sponsoring oplevert wat we samen bedacht 

hebben. Zowel in bedrijfsdoelen als in 

ontwikkeling van Cartouche als club. 

We leveren maatwerk met standaard 

elementen, met eerlijke en eenduidige 

tarieven. Samen met sponsors houden we de 

club financieel gezond. 

Wij bieden professionele sponsorbegeleiding 

door de sponsorcommissie, duidelijke 

afspraken en maximale inzet om de sponsoring 

voor de Sponsor en Cartouche te laten 

opleveren wat we gezamenlijk voor ogen 

hebben volgens het sponsorplan. Of dit nu een 

voor het verbeteren van Imago, commerciële 

of simpelweg omdat de sponsor Cartouche wil 

steunen. De financiële- of diensten bijdrage 

wordt op een verantwoorde- en transparante 

wijze ingezet. Jaarlijks geven we helderheid 

over de bestedingen van de sponsorgelden. 

Sponsoring mogelijkheden 

• Reclame bord langs het hoofdveld of 

jeugdvelden 

• Kledingsponsor 

• Cartouche magazine, verschijnt 3 keer 

per jaar 

• Naamgeving velden, de zaalhockey 

Dome, Toernooien, events, jeugd 

opleiding, etc.) 

• Narrow casting schermen in clubhuis 

• Maatwerk, sponsoring van ballen, 

events, etc. 

Wat betalen we van onze sponsorinkomsten? 

De uitgaven van de sponsorinkomsten zijn 

altijd in lijn met het verenigingsbeleid. 

• Verzorgde en moderne accommodatie 

• Optimale begeleiding van ons 

clubkader (trainers, coaches, 

scheidsrechters) 

• Ontwikkeling van de jeugdopleiding 

• Ontwikkeling tophockey 

Contact 

Geïnteresseerd in de mogelijkheden om te 

sponsoren bij Cartouche? De 

sponsorcommissie is te bereiken via email op 

sponsor@hc-cartouche.nl of telefonisch: 

Michiel Uilenreef 06-51103985 

Arjan Nollen 06-55798584 

Danny Frietman 06-18859232 
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