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Beste sponsor, 
 
Super dat je HC Athena wilt sponsoren met een of meerdere spandoeken! Met je 
sponsorbijdrage geeft je HC Athena een zet in de rug en natuurlijk bereik je een aantrekkelijk 
doelgroep van ouders en kinderen verbonden aan HC Athena. 
 
Hoe het werkt: 
 

- Bij HC Athena maken we gebruik van spandoeken 
- Deze zijn duurzaam, makkelijk op te hangen en goedkoop in productie 
- De locatie van ophangen gebeurt in overleg met de sponsorcommissie 
- De sponsorbijdrage per spandoek is euro 500,- per jaar; extra spandoeken zijn 350,- 

per jaar (dus 1 spandoek 500,-; 2 spandoeken 850,-; 3 spandoeken 1200,-; etc) 
- Naast het spandoek plaatsten we je bedrijfslogo op onze website (geen extra kosten) 
- En, je wordt gratis lid van de Vriendenclub van HC AthenA (t.w.v. 300,- per jaar) 
- Je ontvangt een factuur ex BTW; sponsorbijdrage is zakelijk aftrekbaar 

 
Het sponsorcontract is standaard 1 jaar en wordt zonder opzegging automatisch verlengd 
(opzeggen graag voor 1 juli). De productiekosten van het spandoek zijn voor rekening van de 
sponsor zelf (deze zijn vrij laag met ca. euro 30,- per spandoek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>>> zie volgende pagina voor handleiding productie 
 
 
 



 
 
Handleiding productie spandoeken 
 
 
Productie spandoek: 
 

- Het spandoek kun je laten produceren bij www.spandoekenspecialist.nl 
- De afmetingen zijn 60 cm hoog x 360 cm breed 
- Materiaal: 360 gram/m2 mesh - gaatjesdoek enkelzijdig full colour (winddoorlatend) 
- Afwerking: randversteviging en ringen om de 30 cm 
- Levertijd: Productietijd 5-7 werkdagen (let op: bij korte levertijden wordt er geen 

randversteviging gedaan en ook gaan de kosten omhoog) 
- Bevestiging gebeurt met tyraps (beschikbaar bij HC Athena); je hoeft dus geen 

spanners te bestelen 
 
 
Ontwerp: 
 

- Je kunt gebruik maken van de gratis opmaakdienst van de Spandoekspecialist. 
Hiermee hebben we bij Athena goede ervaringen gemaakt 

- Natuurlijk kun je ook je eigen ontwerp aanleveren. 
- Kijk in beide gevallen even naar de aanleverspecificaties op: 

https://www.spandoekenspecialist.nl/aanleverspecificaties/ 
 
Ons advies is om voor een eenvoudig en helder ontwerp te gaan. Dit is het beste leesbaar 
vanaf afstand en werkt goed met het mesh materiaal (mesh heeft kleine gaatjes zodat het 
spandoek winddoorlatend is en niet kan scheuren). 
 
 
Aanleveren spandoek bij Athena: 
 

- Aanleveren van het geproduceerde spandoek bij Athena gebeurt in overleg. We 
kunnen het spandoek samen ophangen of je stuurt het spandoek per post naar een 
nader af te stemmen adres (dit adres kun je ook al bij de bestelling bij de 
Spandoekspecialist doorgeven). 

 
 
Vriendelijke groet, 
Sponsorcommissie HC AthenA 
sponsors@hcathena.nl 
 


