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Even voorstellen…
T.S.H.V. SHOT is dé studenten hockeyvereniging van Tilburg. Geboren op 22 april
1984, waar op de vadervereniging Were Di een succesvolle proefdraai werd gemaakt
in het samenbrengen van hockeyende studenten. Nu, 34 jaar later, floreert de
vereniging met ruim 300 leden, verdeeld over 4 heren- en 9 damesteams. SHOT
vertegenwoordigt zich door 13 commissies en een scala aan breedte- en
dieptehockey. SHOT is de snelst groeiende studentensportvereniging van Tilburg,
gevestigd op het universitair sportcomplex van Tilburg. SHOT staat daardoor direct in
contact met veel studenten uit het wetenschappelijke onderwijs, daar het behoort tot
Tilburg University (UvT). Daarnaast zijn studenten van de Fontys & Avans
Hogescholen via de overkoepelende sportorganisatie FOSST, ook vertegenwoordigd
binnen onze vereniging.
➢ SHOT is een van de grootste studentensportverenigingen van Tilburg
➢ SHOT telt het grootste aantal actieve leden van de studentensportverenigingen
in Tilburg
➢ Shot heeft goede banden met zusterverenigingen in Eindhoven (Don
Quishoot), Delft (S.V.H.C. Dopie) en Enschede (DHC Drienerlo)
➢ Ook het jaarlijks terugkerend drie daags hockeytoernooi, Blauwe Ballen
Toernooi (BBT) is uitgegroeid tot een begrip onder hockeyende studenten met
zo’n 400 deelnemers
➢ Door middel van sponsoring kunt u bij SHOT op een gemiddelde
hockeyzondag 1000 mensen bereiken op de thuislocatie
➢ Tijdens de introductieweek in Tilburg komen ruim 3000 nieuwe studenten in
contact met SHOT waar wij nieuwe leden werven
➢ SHOT biedt veel potentiële toekomstige medewerkers uit het hogere en
wetenschappelijke onderwijs
Ook naast het veld heeft SHOT veel te bieden. Zo komen bij SHOT vele
studierichtingen samen en biedt SHOT haar leden de mogelijkheid om zichzelf te
ontplooien en de club door middel van commissies te verreiken. SHOT fungeert
daarmee tevens als een platform voor sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling.
Hiermee bestaat SHOT uit hoogopgeleiden die met ervaringen in commissies en het
beoefenen van een teamsport, een voorsprong hebben op andere studenten.
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Wat heeft SHOT u te bieden?
Bent u op zoek naar een breed studentenbereik? Ons ledenbestand bevat
uiteenlopende (oud) studenten, met verscheidene achtergronden, studies en
interesses. Door middel van onze verschillende sponsormogelijkheden bieden wij u de
mogelijkheid tot het bereik hiervan. Vanwege de diverse bezigheden van studenten
bereikt onze informatie in grote mate ook hun omgeving, onze oud-leden vereniging
en dankend aan de banden met verschillende verenigingen tevens overige studenten
en jongvolwassenen en natuurlijk de andere competitieteams, die op en tegen SHOT
spelen. Het sportcomplex wordt gedeeld met meerdere studentensportverenigingen
en is onderdeel van het Tilburg University sportcentrum, wat meer dan 8000
abonnementhouders heeft en wat jaarlijks door 220.000 mensen bezocht wordt.

SHOT kent de volgende mogelijkheden tot sponsoring:
✓ Sponsormogelijkheden op de website
✓ Shirtsponsoring selectie en/of recreatieteams
✓ Boardingplan langs de velden
✓ Promotiematerialen in de studenten introductieweek
✓ Promotiematerialen in de pakketten voor nieuwe leden
✓ Digitaal clubblad wat op wekelijkse basis verschijnt tijdens het seizoen
genaamd het Wekelijks Verenigings Niews (WVN)
✓ Papieren clubblad wat op kwartaalbasis verschijnt tijdens het seizoen genaamd
de HOTSHOT
✓ Vacatures en/of tijdelijk acties plaatsen op bijvoorbeeld de website of social
media
✓ Shirtsponsoring van het promotieteam dat tijdens de studenten introductieweek
promotie voor SHOT maakt
✓ Promotiemogelijkheden tijdens toernooien en evenementen
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Een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden kunt u vinden in de bijlage. Tevens
zijn hier door ons samengestelde sponsorpakketten te vinden waarin samenstellingen
van de verschillende mogelijkheden worden aangeboden tegen gereduceerde
tarieven.
Voor al deze mogelijkheden en pakketten geldt:
✓ Geen vaststaande prijzen
✓ De mogelijkheden zijn individueel beschikbaar
✓ Materiële sponsoring (natura) is ook mogelijk
✓ Ideeën/suggesties voor andere sponsormogelijkheden zijn bespreekbaar
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u ten alle tijden contact
opnemen.
In de hoop spoedig van u te horen en met vriendelijke groet, namens het 32e bestuur
der T.S.H.V. SHOT,
Denise van Wijk
PR-Commissaris der T.S.H.V. SHOT
Telefoon: 0633180179
E-mail: prcommissaris@tshvshot.nl
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Bijlagen
Sponsormogelijkheden
Als sponsor van SHOT vergroten wij uw naamsbekendheid, door u op een
ongedwongen manier in contact te brengen met uw doelgroep. Op een sympathieke
manier ondersteunen wij u zodoende met de merkstrategie van uw organisatie. Iedere
organisatie is anders, daarom biedt SHOT sponsoring op maat. Wij bieden
verschillende sponsormogelijkheden aan, zodat uw organisatie altijd op een voor u
geschikte wijze onder de aandacht van uw doelgroep wordt gebracht. Samen met u
kunnen we, natuurlijk aan de hand van uw wensen, een sponsorpakket samenstellen.

Sponsormogelijkheden op de website
*De website wordt vernieuwd, wat u hier ziet is nog de oude website.
Uw bedrijfsnaam en/of –logo op de voorpagina van de website met tevens een link
naar uw website. De plaats is aangegeven met het blauwe vierkantje op de
onderstaande afbeelding. (Link: https://www.tshvshot.nl).

Vacatures en/of tijdelijk acties plaatsen op bijvoorbeeld de website of op de
Social Media
De mogelijkheid om uw dienst of product direct onder de aandacht te brengen bij uw
gewenste doelgroep door middel van het plaatsen van acties of andere gewenste
uitingen via onze kanalen. Onze Privé SHOT-groep telt bijna 300 leden en de
openbare facebook pagina wordt gevolgd door zo’n 750 personen (Link:
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https://www.facebook.com/tshvshot). Ook de Instagram groeit met momenteel 204
volgers (gebruikersnaam: @TSHVshot).
Wekelijkste digitale nieuwsbrief (WVN)
Uw bedrijfsnaam en/of –logo verschijnt met een link (zie blauw vierkant afbeelding) in
het digitale wekelijkse verenigingnieuws, dat via de mail wordt verspreid naar alle
leden. Hierin worden de teams van SHOT op de hoogte gebracht van de uitslagen van
afgelopen zondag, fluitbeurten, activiteiten en nieuws aangaande SHOT.

Papieren clubblad genaamd HOTSHOT wat op kwartaalbasis verschijnt tijdens
het seizoen
Uw bedrijfsnaam en/of –logo verschijnt in het clubblad dat op kwartaalbasis verschijnt.
Deze wordt uitgedeeld aan de leden, en is voor leden digitaal terug te vinden. In dit
blad staan leuke verhalen over leden, verslagen van georganiseerde evenemten en
andere vermakelijke SHOT-gerelateerde teksten en afbeeldingen.

Promotiemogelijkheden tijdens toernooien en (lustrum) evenementen
Wanneer uw bedrijf vooral geïntresseerd in sponsoring van student-gerelateerde
evenementen is dit ook bespreekbaar. SHOT organiseert diverse evenementen voor
de leden, waaronder een biercantus, een toernooi en actieve ledendagen.
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Shirtsponsoring
Uiteraard biedt SHOT de mogelijkheid om uw bedrijf zichtbaar te maken op de tenues.
Als vereniging van ruim 300 leden die in de competitie zitten bij hockeyclubs door heel
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, kunnen er veel mensen worden bereikt met de
shirtsponsoring, zowel tijdens het veldseizoen als het zaalseizoen. U kunt kiezen uit
de volgende mogelijkheden:
•
•
•

Bedrukking op de mouw (per kant) = €500,- per jaar*
Bedrukking op de rug = €750,- per jaar*
Bedrukking op de achterkant van de rokjes/broekjes = €750,- per jaar*

*Exclusief de eenmalige drukkosten.

De tenues van SHOT zijn altijd 4 seizoenen (jaar) in gebruik. Wanneer u voor een
bedrukking op het shirt kiest, betekent dit dus dat deze overeenkomst geldt voor de
resterende gebruikstermijn.
De resterende gebruiksduur van de huidige tenues is na afloop van het seizoen 2018–
2019 nog 2 jaar. Kiest u op dit punt voor een bedrukking op de mouw, dan betaalt u
drie keer €500,- voor de resterende termijn.
De gegeven mogelijkheden voor een bedrukking op het tenue zijn te combineren met
de sponsorpakketten. Het hangt in dit geval af van de gekozen deal in welke categorie
u dan terecht zult komen.
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Boardingplan
Naast de opties brons, zilver, goud en platina die verderop in de brochure te vinden
zijn, bieden wij ook de mogelijk te investeren in het boardingplan van de vereniging. U
kunt er natuurlijk voor kiezen om dit te combineren met een van de categorieën. Met
het boarding plan steunt u naast T.S.H.V. SHOT ook de andere kleinere
studentensportverenigingen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw bedrijf te
presenteren langs de lijnen van het hockeyveld. Dit gaat in samenwerking met het
Tilburg University sportcentrum. Hier vinden naast de wedstrijden op zondag ook
trainingen gedurende de week plaats van SHOT en ook andere
studentensportverenigingen zoals de rugbyvereniging en de korfbal vereniging maken
gebruik van de velden. In de lente- en zomerperiode worden de velden gebruikt voor
schoolgym voor de basisschool.
Met ingang van het sportjaar 2017-2018 is het mogelijk voor bedrijven en organisaties
om hun naam te bevestigen langs de sportvelden die eigendom zijn van het Tilburg
University sportcentrum. De voordelen zijn dat de velden door verschillende
verenigingen worden gebruikt en dus voor een groot publiek zichtbaar zijn.
Voor de boarding hebben wij het bedrijf Quaform benaderd, Quaform is een bedrijf dat
naam maakt als fullservice signing- en reclamebureau. Het bord heeft een afmeting
van 305 cm x 65 cm en is gemaakt van 8mm plaatmateriaal. Hierbij gelden de volgende
prijzen qua boarding. Let op dat de ze bedragen onder voorbehoud zijn:
• Boarding + Sticker
= éénmalig €185,- per bord excl. BTW
• Ontwerpen van sticker (optioneel)
= éénmalig €70,- per uur excl. BTW
• Bevestiging voetbal- en combiveld
= éénmalig €62,46 per bord excl. BTW
• Bestvesting Semi-waterveld*
= éénmalig €20,- per bord excl. BTW
• Sponsorbijdrage
= €200 per jaar
* Het semi-waterveld heeft een ander hek, waardoor andere bevestigingsbeugels nodig zijn.
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Crowdfunding scoreboard
Een van onze hoofddoelen dit jaar is het aanschaffen van een scoreboard. Daarvoor
hebben we een crowfunding project opgezet, deze zal starten medio 2018. Het
streefbedrag wat we willen ophalen is €5000,-. Bij deze actie geldt, hoe meer er wordt
opgehaald, hoe beter het scoreboard uiteindelijk wordt.
Bij een donatie van minimaal €250 komt de sponsor met (bedrijfs)-naam en/of
advertentie op het scoreboard.
Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen door een mail te sturen
naar prcommissaris@tshvshot.nl
Promotiemateriaal
Een unieke kans om veel mensen te bereiken in een korte tijd, is sponsoring via
promotiemateriaal. Dit houdt in dat u materiaal laat bedrukken dat wordt gebruikt om
uit te delen vanuit SHOT aan nieuwe studenten in Tilburg tijdens de jaarlijkse
introductieweek (beter bekend als de TOP-week). Een paar voorbeelden hiervan zijn
aanstekers, fluitjes, openers, zadelhoezen, etc.
In de TOP-week zijn alle verenigingen en onderwijsinstellingen uit Tilburg aanwezig in
–en rondom het centrum van Tilburg om de nieuwe lichting studenten te verwelkomen
in een spetterende introductieweek. Deze week zit vol activiteiten, evenementen en
feesten, waarbij jaarlijks ruim 3.000 actieve deelnemers aanwezig zijn.
Als SHOT zijn wij hier nadrukkelijk aanwezig en pakken wij jaarlijks uit met zo’n 40
enthousiaste SHOT-leden om onszelf zo veel mogelijk te promoten in deze week. Wij
zijn actief van 10:00 uur ’s ochtends tot in de late uren, zodat wij zoveel mogelijk
studenten bereiken.
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Nieuwe ledenpakketten
Dit jaar zijn we bezig met het opstellen van nieuwe leden pakketten. Elk nieuw lid wat
zich bij ons aanmeldt in de periode na de TOP-week, ontvangt van ons een pakket.
De mogelijkheden hiervoor zijn kortingsbonnen, samples en/of hockey gerelateerd
materiaal zoals bijvoorbeeld bitjes, hesjes of hockeyballen. Er is ook een
mogelijkheid om flyers aan het pakket toe te voegen voor promotiedoeleinden.
Sponsorpakketten
Wij bieden de volgende pakketten aan afhankelijk van het gesponsorde bedrag:
- Brons (€150 - €250)
- Zilver (€251 - €500)
- Goud (€501 - €1000)
- Platinum (€1001+)
Het is tevens mogelijk om zelf een pakket samen te stellen afhankelijk van de
wensen van de sponsor.
Hieronder volgen een paar mogelijke voorbeelden van de pakketten:
Brons (€200)
✓ Twee posts op Social Media
✓ Advertentie in Wekelijks Vereniging Nieuws (WVN) voor half jaar
Zilver (€350)
✓ Logo op de website
✓ Adverteren in de Facebook-banner voor een half jaar
✓ Twee posts op Social Media
Goud (€750)
✓ Tenuebedrukking op de mouw
✓ Vier advertenties in de HOTSHOT
✓ Logo op de website
Platina (€1650)
✓ Reclamebord langs de velden
✓ Tenuebedrukking op de rug
✓ Promotiemateriaal t.w.v. €150
✓ Logo op de website
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