
SPONSORING BIJ DORDRECHT LIONS

Opzij gast, je  
blokkeert de uiting 
van onze sponsor!



De ijshockeyhal  van de Sportboulevard Dordrecht; de thuisbasis van de Dordtse leeuwen

De ijshockeyhal van de Dordrecht Lions bevindt zich in de nieuwe Sportboulevard Dordrecht. Jaarlijks komen er ruim 
1.000.000 bezoekers (leden van diverse verenigingen, bezoekers van wedstrijden, scholieren, bedrijven, etc.) in de Sport-
boulevard Dordrecht. De Sportboulevard Dordrecht is een uniek complex waar sport en gezondheid, talentontwikkeling, eve-
nementen en vrijetijdsbeleving samenkomen. Sportiviteit, gastvrijheid en service staan centraal. 

De Sportboulevard bestaat uit een wedstrijdzwembad, recreatiebad, grote sporthal en de mooiste ijsbaan van Nederland.

Door de unieke indeling van de ijshal kunnen verschillende typen (ijs)sporters hier tegelijkertijd terecht. Op de begane grond 
van de ijshal ligt het ijshockeyveld, met een tribune voor zevenhonderd toeschouwers. Daarnaast bevindt zich een aparte 
trainingsijsvloer voor beginnende schaatsers of voor kunstrijders. Op de eerste verdieping kan getraind worden op een  
250-meter hardrijbaan. Sporters en toeschouwers kunnen terecht in het gezellige ijscafé. De Sportboulevard heeft een 
stijlvol Grand Café, ter ondersteuning van alle sportieve voorzieningen en (topsport) evenementen. 

IJHC Dordrecht Lions

IJHC Dordrecht Lions is opgericht op 1 mei 1978. In de eerste jaren was ijshockey als sport nog volledig onbekend in 
Nederland, maar door de jaren heen zijn de Dordrecht Lions een begrip geworden. In de diverse gloriejaren heeft Dor-
drecht Lions vele landskampioenschappen weten binnen te halen met de Senioren, zowel op het hoogste niveau als ook 
op lager niveau, Junioren in de diverse leeftijdscategoriën en het damesteam. Ook zijn er in het verleden veel nationaal 
teamspelers geweest die hun jeugdopleiding in Dordrecht hebben genoten.

Met de huidige 12 competitie spelende teams is IJHC Dordrecht Lions één van de grootste ijshockeyclubs in Nederland.  
Tegenwoordig hebben we het Eerste team dat uitkomt in de Ere/Eerste Divisie en 3 senioren teams die uitkomen in de 
lagere seniorencompetities. Diverse jeugdteams (U21, U17, U15, U13, U11, U9 en Junioren) spelen hun competities in de 
landelijke Nederlandse competities. Daarnaast is er een damesteam dat, sinds de oprichting van dit team in 2018, zichzelf 
kampioen mag noemen.

Jarenlang hebben de Lions het logo van de leeuw met schaatsen en een stick gevoerd als uiting van de vereniging. Met 
de nieuwe ijsbaan en een nieuw en fris beleid hebben we sinds seizoen 2010-2011 ook ons huidige nieuwe logo, wat meer 
raakvlak met de Amerikaans/Canadese sport heeft.



IJHC Dordrecht Lions heeft een droom...

Het bestuur van IJHC Dordrecht Lions heeft een droom... In 
de ijshal van de Sportboulevard staan op zaterdagavond 
een kleine 800 toeschouwers op de banken tijdens een 
spetterende wedstrijd van het eerste team van de Dor-
drecht Lions tegen een mede-koploper uit de nationale 
competitie. De toeschouwers zien attractief aanvallend 
ijshockey in een fantastische locatie. De meeste spelers 
van de Lions komen uit de eigen jeugdopleiding en spelen 
al jaren voor de club. De succesvolle jeugdopleiding is al 
jaren erg belangrijk voor de Lions. Na afloop van de wed-
stijd wordt er in het gezellig drukke ijscafé van de Sport-
boulevard nagepraat over de gewonnen wedstijd en wordt 
hier en daar een afspraak gemaakt voor de komende week. 
De vereniging heeft zich ontwikkeld tot een plaats waar 
mensen elkaar ontmoeten voor een recreatieve- of com-
petatieve sportbeleving of gewoon vanwege het sociale 
contact met elkaar. De Dordrecht Lions is een club van 
mensen voor mensen.

Om dit te bereiken is een aantal voorwaarden belang-
rijk: een stevige organisatie, een stabiele structuur,  
continuïteit in technisch beleid een locatie met uitstraling 
en een gedegen financieel beleid. Dit zijn de pijlers waar 
door veel mensen binnen de vereniging hard aan gewerkt is.  
U zult begrijpen dat wij daarbij alle hulp kunnen gebruiken. 
Wij constateren dat we op de goede weg zijn want we 
krijgen in toenemende mate hulp en ondersteuning van-
uit het bedrijfsleven, het onderwijs en natuurlijk van onze 
eigen leden. Een toplocatie is er al want de Dordrecht Lions 
trainen en spelen hun wedstrijden in de Sportboulevard in 
Dordrecht. 

Graag blijven wij in onze droom geloven, maar onze  
eerste stap is bouwen.  We hebben een goed jeugd- 
beleid, we hebben een enthousiast en gedreven bestuur, we 
hebben veel teams en leden, maar dat is nog niet genoeg. 
Om te kunnen bouwen hebben de Dordrecht Lions meer 
hulp nodig. Hulp van leden, maar ook hulp uit het bedrijfsle-
ven door middel van sponsoring. En waar het bedrijfsleven 
de Dordrecht Lions kan helpen, kunnen de Lions ook het 
bedrijfsleven helpen als tegenprestatie.

Zonder jeugd geen toekomst

Ondanks de glamour en glitter dat we ons Eerste 
team willen geven en het kunnen bieden van mini-
male voorwaarden aan de spelers van ons vlag-
genschip, is en blijft de jeugd het belangrijkste. 

Eigenlijk is het ‘kinderlijk’ eenvoudig: “Zonder 
jeugd is er uiteindelijk geen ijshockey”. Daarom 
steekt IJHC Dordrecht Lions veel energie in het 
opleiden van de jeugd, want wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst.

In het voorjaar van 2020 is er een technisch 
beleidsplan voor de jeugd geschreven voor 
de komende 5 jaren, waarbij vanuit een aantal 
interessante en professionele invalshoeken is gekeken 
naar het ontwikkelen van jeugdspelers. Hiermee zal onze 
jeugd naar een hoger niveau worden gebracht en het zo 
belangrijke spelplezier behouden en zelfs vergroot worden. 
Ook is in deze periode een top jeugdtrainer aangetrokken 
die voor de toekomstige jaren vanaf 2020 een stabiele fac-
tor zal zijn binnen de jeugdopleiding van de Dordrecht Lions.

De wisselwerking tussen de technische commissie en de 
jeugdtrainers van IJHC Dordrecht Lions met de trainer/
coach van het Eerste team, is de basis voor een hoogwaar-
dige jeugdopleiding met het afleveren van jonge talenten 
aan het Eerste team.



De eerste stappen zijn gezet, nu doorschaatsen

De afgelopen jaren heeft het bestuur van Dordrecht Lions 
de club financieel gezond gemaakt en gehouden. Nu is een 
degelijke basis neergelegd voor ijshockey op hoog niveau 
in Dordrecht. Het aantal leden is stijgende, zowel bij de jeugd 
als bij de senioren. De jeugdteams spelen een belangrijke 
rol in de strijd om de kampioenschappen van Nederland  
en spelen steeds vaker finales. Een recent opvallende 
prestige is de winst van de Bekercompetitie van de U12 
(onder 12 jaar) door de Dordrecht Lions. Ook op belangrijke  
toernooien boekt de jeugd van Dordrecht Lions in alle  
leeftijdscategoriën steeds vaker de beste resultaten.

Inmiddels leveren de Dordrecht Lions ook in alle nationale 
jeugdteams steeds meer spelers, zowel bij de jongens als 
bij de meisjes, maar ook voor het nationale damesteam. 
Ook het Eerste team van de vereniging draait al jaren-
lang succesvol mee bovenin de Eerste divisie met reëele  
kansen op de nationale titel.

De ijshockeyschool in Dordrecht, waar kinderen leren 
schaatsen en de vereniging in beginsel haar leden begint 
met opleiden, is één van de grootste en best bezochte  
ijshockeyscholen van Nederland. Deze wordt door het hele 
land geroemd voor de kwaliteit van de jonge spelers die 
doorstromen naar de jeugdteams. Een nauwe aansluiting 
met de jongste jeugdteams zorgt ervoor dat jonge nieuwe 
spelers eenvoudig kunnen aansluiten.

Maar we zijn er nog niet... 

Voor een ijshockeyclub is het van belang financieel sterker 
te zijn en op het hoogste niveau aan te haken. Goede trainers  
en coaches zijn zeldzaam in ijshockeyland en opleidingen 
kosten veel geld. Ook worden goede jeugdspelers al snel 
aangetrokken door de grote clubs in het land om daar  
kansen te krijgen te gaan spelen op het hoogste niveau 
van Nederland. Om de Dordrecht Lions een stap verder te 
helpen hebben wij dus hulp nodig. Hulp in kennis en hulp op 
financieel gebied.

Sponsoring is een effectieve marketingstrategie en 
sportsponsoring is de meest populaire vorm hiervan. 
Sponsoring zorgt allereerst voor naamsbekendheid, 
maar het sponsoren van een sportteam of vereniging 
kan ook deel uit maken van een andere marketing- 
strategie, zoals het herpositioneren van een merk. 
Een andere reden om sport te kiezen om reclame te 
maken heeft te maken met het feit dat sport bij uitstek 
om emotie gaat; bedrijven proberen de beleving en de  
emotie van sport op hun merk uit te laten stralen en zo 
hun doelgroep aan zich te binden. Een laatste en niet 
onbelangrijke reden voor bedrijven en/of merken om 
een sportsponsoringscontract aan te gaan is maat-
schappelijke en vaak lokale betrokkenheid.



Ook mogelijk:
• Logo/banner op website  - € 100 ex. btw per jaar
• Reclamebord onder de klok boven ijsbaan - vanaf  

€ 2.500 ex. btw per jaar
• Logo in ijs (centraal grote baan) - prijs op aanvraag.
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R Eerste team:

overige teams:

• naamsverbinding aan Eerste team
• 2 reclameborden
• 2 ijshockeyclinics
• 10 vrijkaarten per wedstrijd
• vermelding website en nieuwsbrief
• beschikbaarheid spelers
• omroepen sponsornaam tijdens wedstrijd
• diverse uitbreidingen mogelijk

• diverse mogelijkheden
• 50/50 verdeling van de waarde
• sponsornaam mogelijk op shirts
• 2 vrijkaarten per wedstrijd van het eerste 

team
• beschikbaarheid spelers
• omroepen sponsornaam tijdens wedstrijd
• diverse uitbreidingen mogelijk

€ 20.000 per sezioen

n.o.t.k.

HOOFDSPONSOR
naamsverbinding aan club

•
2 reclameborden

•
2 ijshockeyclinics

•
10 vrijkaarten per wedstrijd

•
vermelding website en nieuwsbrief

•
beschikbaarheid spelers

•
omroepen sponsornaam tijdens wedstrijd Eerste team

•
diverse uitbreidingen mogelijk

€ 35.000 per seizoen

1 reclamebord
per seizoen

2e reclamebord
per seizoen

€ 895
1e seizoen

€ 700
1e seizoen

€ 600
2e seizoen

€ 450
2e seizoen

€ 600
3e seizoen

€ 450
3e seizoen

2 vrijkaarten
Eerste team

2 vrijkaarten
Eerste team

banner + 
omroepen

banner + 
omroepen

+
+

+
+

Boarding sponsor: reclamebord 250x93, incl. vervaardiging en gratis ontwerp door reclamebureau Diezign

Wedstrijdsponsor:
•

10x omroepen sponsor
•

10 vrijkaarten Eerste team
•

promotie mogelijk
•

diverse uitbreidingen mogelijk
•

€ 250 / € 350 per keer

Promotiesponsor:
•

5 vrijkaarten Eerste team
•

promotie door sponsor
•

diverse uitbreidingen mogelijk
•

€ 200 per keer

ijshockeyclinics 1 of 2 uur
op het ijs

catering
mogelijk

materiaal
inclusief

vanaf € 25,50
per persoon+++

Donatie ‘VRIENDEN VAN’
€ 100 per seizoen

als dank een sticker op het bord
ook aftrekbaar voor de belasting voor particulier

Zelf ijshockeyen met je bedrijf of vrienden of een bord op de boarding; we bieden voor ieder wat wils

IJHC Dordrecht Lions biedt sponsoren vele mogelijkheden om zichzelf te profileren, maar ook om zelf te kiezen waar ze 
het meeste plezier aan beleven. Om deze reden hebben we enkele sponsorpakketten samengesteld, waaruit sponsoren 
kunnen kiezen. We zijn er van overtuigd dat er genoeg keuzes zijn, maar mocht een sponsor zelf andere ideeën hebben, 
staan wij daar uiteraard voor open. Ook kunnen diverse pakketten naar inzicht van de sponsor aangepast worden. Graag  
bespreken we de diverse mogelijkheden in een persoonlijk gesprek. Heeft u andere ideëen of dromen? Dan gaan we samen 
kijken of die werkelijkheid kunnen worden.

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW. Uiteraard zijn de Dordrecht Lions bereid om allerlei andere sponsor-afspraken te maken naar wens van 
de sponsor en binnen de mogelijkheden die Dordrecht Lions kan bieden. Neem voor informatie contact op via sponsoring@dordrechtlions.nl



Hoofdsponsor vereniging 
(minimaal 3 jaar)

• Naam van de sponsor wordt toegevoegd aan club-
naam, bijvoorbeeld  ‘MijnBedrijf’ Dordrecht Lions  en 
wordt daarmee zichtbaar in alle uitingen van de club 
van alle teams van de ‘MijnBedrijf’ Dordrecht Lions. 
Inclusief logo op shirts van het Eerste team;

• 2 Reclameborden rond grote ijsbaan, vermelding ‘club 
van 100’, website, nieuwsbrief, 10 vrijkaarten per  
wedstrijd van het eerste team;

• Spelers zijn beschikbaar voor promotionele activiteiten 
van de sponsor;

• 2 IJshockeyclinics van 2 uur per jaar, verzorgd door 
spelers van het Eerste team en/of onze trainers;

• Omroepen sponsornaam voor en tijdens de wedstrijd 
van ieder team;

• Diverse uitbreidingen tegen meerkosten mogelijk zoals 
het verzorgen van catering, meer vrijkaarten, extra 
aandacht, etc. 

€ 35.000 excl. btw per jaar

Teamsponsor Eerste team  
(minimaal 3 jaar)

• Naam van de sponsor wordt toegevoegd aan club-
naam voor het Eerste team, bijvoorbeeld  ‘MijnBedrijf’ 
Dordrecht Lions  en wordt daarmee zichtbaar in alle 
uitingen van de club betreffende het Eerste team. 
Inclusief logo op shirts van het Eerste team;

• 2 Reclameborden rond grote ijsbaan, website, nieuws-
brief, 10 vrijkaarten per wedstrijd van het eerste team;

• Spelers zijn beschikbaar voor promotionele activiteiten 
van de sponsor;

• 2 IJshockeyclinics van 1 uur of 1 ijshockeyclinic van  
2 uur per jaar, verzorgd door spelers van het 1e team 
en/of onze trainers;

• Omroepen sponsornaam voor en tijdens de wedstrijd 
van het Eerste team;

• Diverse uitbreidingen tegen meerkosten mogelijk zoals 
het verzorgen van catering, meer vrijkaarten, extra 
aandacht, etc. 

€ 20.000 excl. btw per jaar

Teamsponsor overige teams
• Diverse mogelijkheden zoals aanschaf trainingspakken etc. voor 1 of meerdere teams;
• 50/50 verdeling van de waarde: 50% van de waarde van de sponsoring naar het team en 50% van de waarde naar  

de vereniging;
• Mogelijkheid om sponsornaam op de shirts van het team te bevestigen d.m.v. klitteband of soortgelijk;
 (Kosten van materialen etc. zijn voor de sponsor, arbeid voor het team. Deze waarde van materialen wordt  

meegerekend in de totale waarde en verdeling daarvan.);
• Spelers uit het betreffende team zijn beschikbaar voor promotionele activiteiten van de sponsor;
• Omroepen sponsornaam voor en tijdens de wedstrijd van het betreffende team;
• 2 Vrijkaarten per wedstrijd van het eerste team;
• Diverse uitbreidingen tegen meerkosten mogelijk zoals verzorgen van catering, meer vrijkaarten, extra aandacht, etc. 
bedrag/waarde staat open per jaar



Boarding sponsor 
• Reclamebord 250x93, incl. vervaardiging en gratis  

ontwerp door reclamebureau Diezign;
• Omroepen sponsornaam voor en tijdens de wedstrijd 

van het eerste team;
• 2 Vrijkaarten per wedstrijd van het eerste team;
• Plaatsen banner op de website van Dordrecht Lions 

met doorlink naar website www.sponsornaam.nl van 
de sponsor;

• 1 Bord per seizoen: 1e jaar € 895 excl. btw, 2e jaar  
€ 600 excl. btw, 3e jaar € 600 excl. btw;

• 2e En volgende bord: 1e jaar € 700 excl. btw, 2e jaar  
€ 450 excl. btw, 3e jaar € 450 excl. btw.

vanaf € 450 excl. btw per jaar

Sponsor wedstrijd naar keuze 
• 1 Sponsor per wedstrijd of samen met andere sponsor 

naar keuze (bijv. leverancier) voor € 350 excl. btw;
• 10 x omroepen sponsornaam bij 1 wedstrijd;
• 10 Vrijkaarten voor de betreffende wedstrijd van het 

Eerste team;
• Verzorgen uitdelen van promotiemateriaal van de 

sponsor zoals flyers, goodiebags, etc. voor € 100 extra;
• Gratis Dordrecht Lions puck (evt. met handtekening 

van een speler);
• Diverse uitbreidingen tegen meerkosten mogelijk zoals 

catering, extra vrijkaarten, extra aandacht, etc. 
€ 250 excl. btw per wedstrijd

Speciale Promotiesponsor
• 5 Vrijkaarten voor de betreffende wedstrijd;
• Mogelijkheid tot het door de sponsor zelf onder de 

aandacht brengen van het bedrijf middels uitdelen van  
promotiemateriaal van de sponsor zoals flyers,  
goodiebags, gadgets, etc.;

• Diverse uitbreidingen tegen meerkosten mogelijk zoals 
meer vrijkaarten, extra aandacht, etc. 

€ 200 excl. btw voor een wedstrijd naar keuze 

Logo in ijs
• Vervaardiging van het logo in het ijs;
• Omroepen sponsornaam voor en tijdens de wedstrijd 

van het Eerste team;
• 4 Vrijkaarten per wedstrijd van het Eerste team;
• Plaatsen banner op de website van Dordrecht Lions 

met doorlink naar website www.sponsornaam.nl van 
de sponsor.

Prijs op aanvraag

Clinics
• Clinic 2 uur
 - ijshockeyclinic van 2 uur, verzorgd door spelers  

 van het Eerste team en/of onze trainers;
 - inclusief ijshuur;
 - inclusief materiaal;
 - vanaf 10 deelnemers (funbaan) € 39,50 p.p. ;
 - vanaf 16 deelnemers (grote baan) € 36,50 p.p.
• Clinic 2 uur incl. catering 
 -  hierboven + de kosten voor catering te bespreken.
• Clinic 1 uur
 - ijshockeyclinic van 1 uur, verzorgd door spelers  

 van het Eerste team en/of onze trainers;
 - inclusief ijshuur;
 - inclusief materiaal;
 - vanaf 10 deelnemers (funbaan) € 28,50 p.p. ;
 - vanaf 16 deelnemers (grote baan) € 25,50 p.p.
• Clinic 1 uur incl. catering 
 -  hierboven + de kosten voor catering te bespreken.
vanaf € 25,50 excl. btw per jaar

Donatie “vrienden van”
• Als dank een sticker op het bord;
• Aftrekbaar voor de belasting indien het is vastgelegd 

en voor 5 jaar loopt.
€ 100 per seizoen

Website
• Logo/banner op website.
€ 100 excl. btw per jaar  

Reclamebord onder de klok/scorebord 
boven ijsbaan 
• Omroepen sponsornaam voor en tijdens de wedstrijd 

van het eerste team;
• 4 Vrijkaarten per wedstrijd van het eerste team;
• Banner op de website van Dordrecht Lions met  

doorlink naar website van de sponsor.
vanaf € 2.500 excl. btw per jaar

Het ijshockeyseizoen loopt van september tot en met 
april, maar de reclameborden blijven het gehele jaar op 
de ijsbaan hangen, die ook in de zomer wordt gebruikt. 
Alleen tijdens grote evenementen (zoals EK Shorttrack 
etc.) worden deze borden weggehaald/verborgen door 
Optisport in verband met sponsoren van evenementen 
en/of tv.



Bezoekadres: Fanny Blankers-Koen plein 10, 3318 AX  Dordrecht

Internet: www.dordrechtlions.nl  E-mail: contact@dordrechtlions.nl

Ontwerp/opmaak en drukwerk: Diezign; fullservice reclamebureau | digital design & grafische vormgeving - foto’s: Diezign & René Kamps


