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Langebaanschaatsen, marathonschaatsen,
jeugdschaatsen, g-schaatsen en skeeleren

Informatie voor
sponsoren

SCHAATSEN VOOR IEDEREEN

Zodra het water bevriest begint het te kriebelen. We willen de schaatsen onderbinden en het ijs
op. Een deel van deze enthousiastelingen heeft zich verenigd in schaatsverenigingen. De
Hengelose IJsclub is zo’n vereniging en met ruim met ruim 500 leden de grootste van Twente.
Zowel recreatief, als in wedstrijdverband schaatsen we op de IJsbaan Twente in Enschede en
tijdens vorst op de Combibaan Hengelo.
Dankzij het werk van een groot aantal vrijwilligers, commissieleden, juryleden en onbetaalde trainers
is het mogelijk al deze leden met veel plezier te laten sporten. In de zomermaanden doen we dit op
skeelers, hardloopschoenen en de fiets.
Iedereen kan bij ons op eigen niveau sporten in bij elkaar passende groepen. We bieden
mogelijkheden voor:
• Wedstrijdschaatsers
• Recreatieve schaatsers
• G schaatsers (die wat extra begeleiding nodig hebben)

SCHAATSEN
BIJ DE
HENGELOSE
IJSCLUB VOOR
IEDEREEN!

MET SPONSORS
MEER MOGELIJK

Om dit alles mogelijk te maken is de steun van sponsoren nodig. Deze
sponsoren helpen om de sport toegankelijk te maken voor iedereen en laten
onze wedstrijdschaatsers op hoog niveau presteren. Mede door deze
ondersteuning konden de topschaatsers Tom Prinsen, Jorien Voorhuis en Pien
Keulstra zich binnen onze vereniging ontwikkelen
Onze sponsoren helpen ons het volgende te realiseren:
•

Ondersteuning van de wedstrijdsport o.a. door het beschikbaar stellen van
wedstrijdkleding.

•

Onderhoud en maximale openstelling van de Combibaan Hengelo
(natuurijsbaan en skeelerbaan).

•

Het reduceren van de kosten van lidmaatschap zodat we de drempel om te
gaan schaatsen zo laag mogelijk houden.

VOOR ONZE
SPONSOREN
DOEN WE WAT
TERUG

We vinden het fijn wanneer we u als sponsor van onze vereniging mogen
verwelkomen.
Dus wanneer u de schaatssport en de Hengelose IJsclub een warm hart
toedraagt, de leden van de ijsvereniging een interessante doelgroep vindt of
uw bekendheid wilt vergroten? U bent van harte welkom!
We hebben een aantrekkelijk sponsor aanbod voor u samengesteld. Zodat
duidelijk is wat u terug krijgt voor uw ondersteuning van onze vereniging.
Ons aanbod vindt u terug in de vorm van drie sponsorpakketten:
•

Het uitgebreide Marathonpakket

•

het goed gevulde Langebaanpakket

•

het compacte Sprintpakket.

En in overleg komen we ook graag tot een overeenkomst op maat.

SPONSOR
PAKKETTEN MET
MOGELIJKHEDEN

Marathonpakket
€ 450, - p/j
€ 1.200 p/3j

Langebaanpakket
€ 350, - p/j
€ 900, - p/3j

Sprintpakket
€ 125, - p/j
€ 300 - p/3j

Goede plek website

X
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Goede plek in Overkomer
(digitaal clubblad)

X

X

X

Reclamebord langs
combibaan Hengelo

X

X

Logo vermelding op
spandoek IJsbaan Twente

X

X

Gebruik terrein
Combibaan Hengelo

X

4 x Lidmaatschap-kaart
voor toegang tot
natuurijsbaan

X

1 x per jaar skeelerclinic*

X

1 x per jaar schaatsclinic*

X

X

X

KLEDINGSPONSORING
ACTIVITEITEN

Maximale exposure
Wanneer u zich sterker aan de vereniging wilt verbinden en daarbij maximale
exposure voor uw merk wilt realiseren bestaat de mogelijkheid van
kledingsponsoring. We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden
hiervoor door te spreken.
Gezamenlijke initiatieven en activiteiten
Wanneer u als sponsor met ons mee wilt denken en doen bij het ontwikkelen van
activiteiten en initiatieven, dan behoort dat tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld
rondom evenementen, of in de natuurijsperiode. We gaan graag met u in
gesprek om de mogelijkheden hiervoor door te spreken.

INTERESSE?
NEEM CONTACT
OP

Wilt u meer weten?, wilt u onze vereniging sponsoren?
Neem contact op met de sponsorcommissie van HIJC:
Contactpersoon:
Bart Jongman
sponsorcommissie@hijc.nl
06 55 15 22 85
www.hijc.nl

