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OverMHV
MHV is een bloeiende hockeyvereniging met ambitie waar  

van jong tot oud met veel enthousiasme wordt gehockeyd.  

Daarnaast vertegenwoordigt MHV een netwerk van  

professionals en ondernemers die meer dan een interessante  

afspiegeling vormt vanMaarssen.

De onstuimige groei van de afgelopen jaren stelt hoge eisen  

aan de organisatie en infrastructuur van de vereniging en  

daar ligt voor MHV de continue uitdaging. Onze club drijft  

en draait op enerzijds onze 350 enthousiaste ouders en  

vrijwilligers. Anderzijds dankzij de bijdragen en de  

ondersteuning vanuit partners en sponsoren.

FairShare
MHV is snel groeiend, maar ook een club met een hart.  

We zijn sterk verbonden aan onze gemeente. Daarom  

doneren we een percentage van onze sponsorgelden aan  

een lokaal en landelijk goed doel. Het doel selecteren we  

jaarlijks met onze leden in ruil voor een presentatie aan  

onze leden van de Business Club, jeugdleden en senioren.  

Win-win. Fair Share!

Business Club -Professionals met een hockeyhart  
Voor ondernemers, professionals en bedrijven is het  

mogelijk om lid te worden van de MHV Business Club.  De 

Business Club organiseert drie tot vier keer per jaar  

hoogwaardige bijeenkomsten in een professionele setting.

Op deze avonden nodigen we gastsprekers uit die hun  

sporen hebben verdiend op zowel sportief, maatschappelijk  

of zakelijk vlak.

De Business Club biedt de ideale gelegenheid om te  

netwerken én te worden geïnspireerd. Bovendien krijgen  

leden toegang tot het exclusieve netwerk van professionals  

en een logovermelding in het clubhuis.
VeldSponsoring

onderdeel van het pakket MHV biedt twee jaar garantie op de kwaliteit van de doeken en borden.Alle prijzen zijn exclusief productiekostenen vrijgesteld van BTW

1972
Op 28 januari 1972 is de 

Maarssense Hockey Vereniging
officieel opgericht.

1985
Kunstgras werd gemeengoed. MHV

bleef niet achter. In1985 kregen
we onze eerstekustgrasveld, een

belangrijkemijlpaal.

2004
Door de sterke groei vanhet aantal 

(jeugd)leden werd het derde 
kunstgrasveld in 2004

geopend.

2015
In augustus 2015werd de 

uitbreiding van de hockeyclub naar 
vier velden voltooid, waarvan twee 

waterveldenvanabsolute 
wereldklasse en twee zandvelden.

2022
De hockeyverenigingbestaat

50 jaar. Het ledental ligt nuboven 
de 1.500, het directe bereik van 
de vereniging telt 2.500 mensen. 
MHV behoort tot de top10%van 

grootste clubs in Nederland.

Teams &Leden

Aantal leden 1.500

Jeugd teams 60

Breedte teams 50

Prestatieteams 10

Senioren teams 15

Veteranenteams 10

Trimhockey-leden 120

Velden

Watervelden 2

Zandvelden 2

Bereik

ClubBezoekers/weekend 2.500

Bezoekers site/seizoen 150.000

Facts & Figures

Top 10% Hockeyclub van Nederland

Sponsormenu

Uitingen

Sponsorbord 3meter

Stuksprijs
Brons € 2.500,-/jr  

(bijna € 900,- voordeel)

Zilver € 4.000,-/jr  

(ruim € 1000,- voordeel)

Goud € 6.000,-/jr  

(ruim € 1.500,- voordeel)

Hoofds
ponsor  
opaanvraag

• Hoofdveld € 1.000,-

• Veld 2, 3, 4

Sponsorbord 6meter

€ 500,-

• Hoofdveld € 2.250,-

• Veld 2, 3, 4

Overig

€ 1.500,-

• Bewegwijzering € 300,-

• Vlag met logo € 500,-

• 10 meter bannerparkeerplaats

Vermelding clubhuis

€ 1.500,-

• Narrowcasting (logo) € 200,-

Digitaal

• Website -banner € 200,-

• Facebook -sponsored post € 200,-

• Nieuwsbrief -logovermelding € 200,-

• Nieuwsbrief -advertorial

Teamsponsoring

€ 300,-

• Sponsor Heren of Dames1 Op aanvraag

• Sponsor Junioren Lijnteams Op aanvraag

• Sponsor Junioren Breedte Op aanvraag

• SponsorVeteranen Op aanvraag

• Sponsoring van tenue/uitrusting voor teams

VeldSponsoring

Op aanvraag

• Hoofdveld 1 (water) € 2.500,-

• Veld 2 (water) € 2.000,-

• Zandveld 3 € 1.500,-

• Zandveld 4

MHV BusinessClub

€ 1.500,-

Bedrijfslidmaatschap

Extra persoon binnen bedrijfslidmaatschap

€ 995,-/jr.

€ 495,-/jr. (2personen) (3personen) (3personen)

Particulierlidmaatschap

Evenementen

Tulpencursus

€ 495,-/jr.

Op aanvraag
Familietoernooi Op aanvraag

Supertrimtournooi Op aanvraag


