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Waarom Hockey?

Hockey is de laatste jaren enorme gegroeid! 

Zowel de sport als het aantal leden is constant gegroeid, en blijft 
toenemen.

Hierdoor geniet onze sport steeds meer visibiliteit 

in de media (zowel lokaal als nationaal).


Ieder merk, bedrijf associeert zich graag met de 

waarden en normen, waarvoor deze sport staat: 

Fair-play, vriendelijkheid, respect, teamgeest, 

zichzelf overtreffen voor een collectief doel! 


Bij ons in Brugge is dit niet anders! 


zich geamuseerd heeft  
met zijn vrienden

plezier heeft gehad

...

zijn best heeft gedaan

Als uw kind:

glimlacht
zich aangemoedigd voelde

Gewonnen of verloren?Gewonnen of verloren?
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Waarom Brugge?

Sinds haar ontstaan in 1927 is de KHCB een vereniging geweest 
die de familiewaarden en de fairplay hoog in het vaandel hield. 
Vandaag, met net minder dan 700 leden, behouden we diezelfde 
filosofie.


Als grootste hockeyclub van West-Vlaanderen hebben we de plicht 
onze sport in onze provincie op een hoger niveau te tillen. 


Alle middellen worden aangewend om onze club en de omkadering 
van de leden te professionaliseren, wat meteen een positieve 
impact heeft op de merken/bedrijven die zich hiermee associeren. 
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Enkele kerngetallen

700 leden

- 73,5% is een jeugdspeler / 26,5% is een seniorspeler


- 35 jeugdploegen: 43% boys en 57% girls

- 16 Boys

- 15 girls

- 3 startersgroepen

- 1 G-hockey


- 9 volwassenploegen: ongeveer 52,8% heren en 47,2% dames

- 3 dames

- 4 heren

- 2 trimmers 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Enkele kerngetallen

Visibiliteit van en rond het veld:


Wedstrijden: 

- gemiddeld 22 wedstrijden per weekend

- dus 44 ploegen (waarvan 1/2 externe ploegen)

- zichtbaarheid door ongeveer 700 spelers (waarvan 1/2 externe spelers)

- ouders / grootouders / broers & zussen / toeschouwers (ook van andere clubs)


Training: 

- iedere avond in de week + woensdag namiddag

- 44 ploegen

- net geen 700 spelers

- ouders / grootouders / broers & zussen / toeschouwers


Extra zichtbaarheid:

- Tijdens het jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd:


- extra wedstrijden / toernooien / clubhuis 

- Het veld is zichtbaar vanaf het fietspad en voetpad. deze worden vaak gebruikt door 

voetbalsupporters om het Jan Breydelstadion te bereiken.
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Mogelĳkheden

Hoe uw zichtbaarheid garanderen:


Shirts

Veldsponsoring


- Spandoeken

- Dug-outs

- Goals

- Vakje mega-spandoek

- TV toren


Website 

Nieuwsbrieven
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Mogelĳkheden: Shirts
Shirts:

Dames / Meisjes Heren / Jongens

tarieven op aanvraag
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Mogelĳkheden: Veldsponsoring

Spandoeken + Dug Outs :
Spandoeken
Lengte 
spandoek

A+ A B C Aanmaakkosten

3 meter - 1.000 € 750 € 500 € 150 €

6 meter 2.500 € 1.800 € 1.350 € 900 € 250 €

9 meter - 2.600 € 1.950 € 1.300 € 350 €

12 meter 4.000 € - - - 350 €

Vaste hoogte spandoek : 75 cm

VELDSPONSORING  K.H.C.B. 2016-2017

24M = 8 x 3M 24M = 8 x 3M

24meter 24meter

HOCKEY

CLUBHUIS

24meter 24meter

DUG DUG
OUT 1 OUT 2

ZONE A+

ZONE A

ZONE B
www.hockeybrugge.be

ZONE C
DUG DUG

OUT 1 OUT 1

48M = 16 x 3M

TERREIN 1

TERREIN 2

TV
TOREN Aanmaakkosten


Bij gebruik van hetzelfde spandoek gedurende verschillende seizoenen 
worden aanmaakkosten enkel aangerekend bij het eerste jaar


Indien er wijzigingen dienen te gebeuren tijdens het jaar van de 
samenwerking of bij verlenging van het contract, worden de 
aanmaakkosten opnieuw aangerekend.

Dug Out
A Aanmaakkosten

# 1 1.500 € 250 €

# 2 1.000 € 250 €

exacte afmetingen op aanvraag
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Mogelĳkheden: Veldsponsoring

TV-toren:

Lengte spandoek tarief Aanmaakkosten
top 4.000 € 350 €
onder 3.000 € 350 €
vaste afmeting (telkens 2 meter H x 8 meter L)

Aanmaakkosten


Bij gebruik van hetzelfde spandoek gedurende verschillende seizoenen 
worden aanmaakkosten enkel aangerekend bij het eerste jaar


Indien er wijzigingen dienen te gebeuren tijdens het jaar of bij verlenging 
van het contract; worden de aanmaakkosten opnieuw aangerekend

Vakje mega-spandoek:
afmetingen 1 vak tarief

50 cm B x 35 cm H 100 €

mogelijkheid tot het nemen van verschillende 
vakken naast elkaar om 1 groter vlak te vormen
opmaak nieuw spandoek 1x per jaar

Goal:
binnenkant doel - plank
tarief op aanvraag



Sponsoring KHCB �10

Mogelĳkheden: Online

Website

- logo op website


Nieuwsbrief

- versturen van een informatieve nieuwsbrief naar onze leden

- versturen van een nieuwsbericht in onze bestaande 

nieuwsbrief

Prijzen hiervoor zijn op aanvraag



Steeds tot uw dienst voor verdere informatie of andere voorstellen.


Hartelijke dank alvast om de sponsoring in overweging te nemen!


Vanwege KHCB Sponsorcomité

Sponsorcomité: 

sponsor@hockeybrugge.be
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Contacten

Clubhuis:

Koning Leopold III-laan 115a

8200 Sint-Andries (Brugge)

tel: +32 50 39 13 71

e-mail: info@hockeybrugge.be
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