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Bordsponsoring 

 

 

 

Langs de vier velden van HOD, gelegen in de unieke bosrijke 

omgeving op Sportpark ‘Den Dries’ in Valkenswaard, is het mogelijk 

om een reclamebord te plaatsen. Een locatie met hoge 

zichtbaarheid gezien de ruim 75.000 bezoekers die wij jaarlijks 

mogen verwelkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden m.b.t. 

bordsponsoring. Een standaard bord is 6 meter breed en 0,75 meter 

hoog wat zorgt voor een professionele uitstraling. 

Hoofdveld  

Op ons hoofdveld, waar onze 1e lijnteams de competitiewedstrijden 

spelen, is de zichtbaarheid maximaal. Indien gewenst kan, middels 

bijbetaling, een voorkeurspositie vastgelegd worden. 

Nevenvelden  

De nevenvelden zijn in de weekenden ook zeer goed bezet en 

bieden volop mogelijkheden om met uw naam aanwezig te zijn. 

Lideweitje  

Het oefenveldje, vernoemd naar oud HOD-lid Lidewij Welten, 

meervoudig Olympisch en wereldkampioen, wordt veelvuldig 

gebruikt door onze jeugd. Het veldje ligt direct naast het clubhuis 

midden tussen het hoofdveld en de nevenvelden. Afwijkend van de 

standaard hebben de borden op dit veldje een afmeting van 3 meter 

breed en 0,75 meter hoog. 

Hoofdveld FIKAGEAR 

Bord (6m) : € 850,- 
Voorkeurspositie : € 125,- 
 
Nevenvelden (veld 8a, 8b, 10a)  

Bord (6m) : € 550,- 
2x Bord (6m) : € 975,- 
3x Bord (6m) : € 1.350,- 
 
Oefenveldje (Lideweitje)  

Bord (3m) : € 425, 

Tribune  

Dubbelzijdig bord : € 500,- 

Productie & Plaatsing  

Bord (3m) : € 275,- 
Bord (6m) : € 500,- 
 
Alle genoemde bedragen zijn jaarlijks en 
exclusief btw. Contracten worden aangegaan 
voor een periode van ten minste drie jaar. De 
borden worden gemaakt en geplaatst door JA! 
Reclame uit Valkenswaard. Kosten voor 
productie en plaatsing van het bord zijn voor 
rekening van de sponsor en worden 
rechtstreeks door JA! Reclame aan de sponsor 
gefactureerd. 
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Contactgegevens 
 

 

Ja, ik heb interesse in bordsponsoring bij HOD ! 
 

Naam bedrijf:  ……………………………………………………………………… 

Contactpersoon: ……………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………… 

E-mail adres:  ……………………………………………………………………… 

 

⃝ Neem contact met mij op voor bordsponsoring. 

⃝ Neem contact met mij op voor overige/andere sponsoring. 

*graag aankruisen wat voor u van toepassing is. 

 

Datum:   ……………………………………………………………………… 

Naam:   ……………………………………………………………………… 

Handtekening:  ……………………………………………………………………… 

 

*het getekende formulier kunt u per post of e-mail sturen naar onderstaande adres / e-mail adres.  

 

 


