Sponsormogelijkheden

Honk- en softbalvereniging Green Hearts
Montfoort - Woerden - Linschoten

Kennismaken met de
Green Hearts
Green Hearts is een betrokken en gezellige
vereniging waar honk- en softbal in een gezond
en veilig klimaat gespeeld kan worden. Wij vinden
plezier en ‘fair play’ belangrijk, met de wil om te
winnen.
Honkbal een sport voor jong en oud: ons oudste
lid is 65 jaar en het jongste pas 4 jaar. Bij ons is
iedereen welkom om een paar keer te komen
meetrainen, een knuppel op te pakken en
handschoen aan te trekken en te ervaren hoe mooi
honkbal is. Iedereen mag mee doen: jongens en
meisjes vanaf 4 jaar, ongeacht je ervaring of
capaciteiten.
De vereniging heeft ruim 65 leden, die
woonachtig zijn in onder meer Woerden,
Linschoten, Montfoort en Harmelen. Green Hearts
draait op vrijwilligers die veel tijd en energie
steken in onze mooie vereniging. Green Hearts
Montfoort Woerden werd in 1991 opgericht en is
sindsdien gevestigd in Linschoten. Uiteraard is
onze vereniging aangesloten bij de Koninklijke
Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB).

Over honk- en softbal
Honk- en softbal zijn sporten waarbij concentratie
en snelheid van reageren op het juiste moment
van belang zijn. Alles draait om snelheid en
techniek: naast de techniek van gooien, vangen en
slaan is sprinten een belangrijk onderdeel van
onze sport. Honkbal is een van de meest beoefende sporten ter wereld. Vooral in de Verenigde
Staten, Japan, het Caribisch gebied en grote
delen van Azië is honkbal net zo populair als
voetbal in Europa. In Europa is honkbal een kleine
sport. Nederland is een van de toonaangevende
landen in Europa in onze sport: Nederland is
22-voudig Europees kampioen honkbal en werd in
2011 zelfs wereldkampioen. In 2020 zullen honken softbal terugkeren op de Olympische Spelen.
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Teams
•	Junioren (16 tm 21 jaar).
De junioren spelen tweede klasse en werden in
2018 in die klasse kampioen.
•	Heren senioren (vanaf 21 jaar).
De senioren spelen vierde klasse.
•	Heren softbal (vanaf 21 jaar).
De softballers spelen derde klasse.

Onze vereniging heeft 5 teams die actief zijn in
de competities van de KNBSB:
•	Pupillen (9 tm 12 jaar).
De pupillen spelen in de derde klasse. In 2017
werden de pupillen kampioen.
•	Aspiranten (13 tm 15 jaar).
De aspiranten spelen derde klasse. In 2018
werden de aspiranten kampioen in de tweede
klasse.

Alle jeugdteams zijn gemengd, dus zowel jongens
als meisjes zijn welkom!

Beeball
Onze vereniging had de afgelopen jaren ook een
Beeball-team. Beeball is een door de KNBSB
ontwikkelde vereenvoudigde vorm van honkbal,
bedoeld om de jongste kinderen (van 4 tot en met
9 jaar) naast spelplezier, teamgeest en sportiviteit
ook de beginselen van onze sport aan te leren.
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Accomodatie
De Green Hearts zijn gevestigd op sportpark
Rapijnen in Linschoten. We hebben de
beschikking over een honkbalveld en een
softbalveld. De velden zijn eigendom van
de gemeente Montfoort en worden door
de Green Hearts gebruikt en onderhouden.
Beide velden hebben twee dugouts en bieden
voldoende ruimte voor toeschouwers.
De velden zijn in het voorjaar van 2019 grondig
gerenoveerd.
Ons gezellige clubhuis is geopend op speeldagen
en tijdens trainingen. Het wordt ook gebruikt voor
vergaderingen en andere besprekingen. In 2019
hebben we de binnen- en buitenkant onder
handen genomen.

Trainingen
Honkbal is een zomersport. Ons seizoen
looptvan april tot oktober. In deze periode
trainen en spelen alle teams op het veld.
In de wintermaanden wordt in de
Regenboogzaal in Woerden getraind aan
gooi-, slag- en sprinttechniek.
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Ambities en verlanglijst
Green Hearts heeft de ambitie om in ledental te
groeien. Onze vereniging is daarom actief met
ledenwerving. Dat begint natuurlijk in de jongste
leeftijdsgroep.
Aan het begin van het seizoen organiseren we
inlooptraingen, waar kinderen gratis een aantal
trainingen kunnen meedoen.
Gedurende het seizoen blijft iedereen welkom
om een paar keer te komen meetrainen.
De vereniging is verder actief tijdens onder meer
de Koningsspelen, de Woerdense vakantieweek
en op verschillende andere activiteiten in de
gemeenten Woerden en Montfoort, zoals bij de
avondvierdaagse en op jaarmarkten.
Na de renovatie van ons veld en het onderhoud
aan ons clubhuis hebben we de wens om onder
meer de faciliteiten voor toeschouwers, onze
dugouts en hekken, netten en backstops op een
hoger niveau te brengen. Een slagkooi staat ook
op onze verlanglijst.

Sponsors en donateurs
U kunt ons steunen door donateur of sponsor te
worden. Donaties zijn altijd welkom op rekening
NL75RABO0134662156 ten name van
Honkbalvereniging Green Hearts onder
vermelding van ‘donatie’. Voor sponsoring zijn
uiteenlopende mogelijkheden.

Onze vereniging heeft inkomsten uit contributie
van de leden. De vereniging kan daarmee
reguliere uitgaven doen die nodig zijn onze
mooie sport te kunnen beoefenen.
Aanvullende inkomsten zijn de afgelopen jaren
steeds belangrijker geworden, zeker omdat
de gemeente is gestopt met subsidie voor
sportverenigingen. Om onze ambities te kunnen
bereiken zijn donaties en sponsoring voor ons
daarom van groot belang.
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Overzicht sponsormogelijkheden
Hieronder vindt u een overzicht van de sponsormogelijkheden bij de Green Hearts. Uiteraard is maatwerk
mogelijk.
Bij alle sponsoropties geldt dat er desgewenst logo-vermelding van uw onderneming wordt gemaakt
op de sponsorpagina van onze website en op het display bij ons clubhuis.
Thema

Omschrijving

Inhoud

Bijdrage in €

Contractduur

• bord bij ingang

350,- / 2 jaar excl
maakkosten

minimaal
2 jaar

Veldbord

• bord langs het veld
(2,90 x 1,20m)

150,- / jaar excl
maakkosten

In overleg

Zeildoek in het
outfield

• zeildoek in het outfield
(6 x 1,40m)

250,- / jaar excl
maakkosten

In overleg

Adopteer een dugout • bord op de zijkant van de dugout 150,- / jaar excl
maakkosten

In overleg

Adopteer een
zitplaats

• bordje met naam op bank achter 150,backstop (3 bordjes per bank
beschikbaar)

eenmalig

Adopteer een bank

• bordje met naam of logo op
bank achter backstop (1 bordje
per bank)

300,-

eenmalig

Koffiebekersponsor

• logo op alle kartonnen
koffiebekers

500,-

1 jaar

Sponsor windbreaker • logo op windbreaker gekozen
seniorenteam
team

500,- / 2 jaar excl
maakkosten

minimaal
2 jaar

Sponsor windbreaker • logo op windbreaker gekozen
jeugdteam
team

150,- / 2 jaar excl
maakkosten

minimaal
2 jaar

Knuppelsponsor

• Vermelding als knuppelsponsor
op website
• Vermelding via social media

150,- / jaar

1 jaar

Ballensponsor

• Vermelding als ballensponsor op 150,- / jaar
website
• Vermelding via social media
• (optioneel logo op de ballen)

1 jaar

Veld, clubhuis
Bord bij ingang
en reclameborden Green Hearts veld

Kleding

Ballen en
knuppels

Vangballen en
homeruns

Website

Sponsor elke vangbal • Vermelding als vangballen
(seniorenteam)
sponsor van gekozen team op
website
• Vermelding via social media

2,- / vangbal met
maximum van
100,-

1 jaar

Sponsor elke
homerun
(seniorenteam)

• Vermelding als homerun sponsor 5,- / homerun met 1 jaar
van gekozen team op website
maximum van
• Vermelding via social media
100,-

Sponsor elke
vangbal (jeugdteam)

• Vermelding als
vangballensponsor van gekozen
team op website
• Vermelding via social media

Sponsor elke
homerun
(jeugdteam)

• Vermelding als homerun sponsor 5,- / homerun met 1 jaar
van gekozen team op website
maximum van 50,• Vermelding via social media

Banner op
homepage

• banner op homepage
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2,- / vangbal met 1 jaar
maximum van 50,-

150,- / jaar
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1 jaar

Interesse
Interesse? Vragen? U kunt ons benaderen via Mathieu Andriessen:
T 06 - 30 17 65 41
E communicatie@greenhearts.nl
I www.greenhearts.nl
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greenheartsnl

greenheartslinschoten

