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Alwin Brouwer (Heren 11) heeft maandag 
1 juli jl. zijn prachtige nieuwe Volvo V40 in 
ontvangst mogen nemen. 
Hij heeft deze nieuwe Volvo bij onze sponsor 
Volvo Buitenweg in Hilversum besteld waar-
door Voordaan EUR 1.000 in ontvangst mag 
nemen. Het is de eerste Volvo Club Bonus 
die aan Voordaan uitgereikt wordt. 

We hopen dat veel andere leden, dan wel 
ouders van leden Alwin zullen volgen en 
bij Volvo Buitenweg (Hilversum, Baarn en 
Naarden) een nieuwe Volvo privé of zakelijk 
(lease) zullen bestellen.

Voor vragen graag contact op nemen met 
Guido van der Burg

DeKinderkliniek voor 3 jaar shirtsponsoring voor de F-jeugd! 
Vanaf aankomend seizoen is DeKinderkliniek in Almere voor 3 jaar de shirt-
sponsor van de F-jeugd. Een mooie, bijzondere sponsor voor Voordaan. 

De Kinderkliniek is een compleet centrum in Al-
mere voor alle medische en niet-medische zorg rond 
uw kind. Snelle op elkaar afgestemde zorg, met aan-
dacht voor uw kind, ouders en omgeving. In DeKinder-
kliniek staat niet de ziekte van uw kind centraal, maar 
het kind zelf. Dat betekent dat uw kind zich niet moet 
aanpassen aan de kliniek, maar dat de kliniek zich aanpast aan uw kind. Dit doen zij door te werken 
met zogenaamde zorgpaden: alle onderzoeken die nodig zijn om een goede diagnose te stellen, 
vinden zo veel mogelijk op één dag plaats. In DeKinderkliniek vindt u alle zorg rond uw kind onder 
één dak. Andere artsen, professionals en adviseurs zijn snel beschikbaar. Goede zorg voor uw kind is 
niet alleen medische zorg. Daarom heeft DeKinderkliniek een breed aanbod van zorgverleners: van 
kindertandarts en -fysiotherapeuten tot een advies voor school/studie- en beroepskeuze. Voor meer 
informatie, zie: www.dekinderkliniek.nl

Bij de informatiebijeenkomst op 1 juli j.l. is een brief aan u gegeven waarin staat dat:
- de shirts aan het begin van het nieuwe seizoen via de coaches zullen worden verspreid en 
- de kosten voor het shirt via de contributiefactuur wordt geïnd.
Mocht u vragen hebben, mail dan leden@voordaan.nl

Sponsors, bedankt!

Via deze digitale weg 
kijken wij terug op 
een mooi Voordaan-

jaar. Een Voordaanjaar waarbij 
het hoofdklassejaar van onze 
Heren 1 natuurlijk de grote 
kers op de appelmoes was. 
Maar op onze velden hebben 
veel meer Voordaanteams met 
plezier gehockeyd, wedstrijden 
gewonnen en verloren en ou-
ders en andere toeschouwers 
mooie ochtenden en gezellige 
middagen bezorgd!
Mede door de sponsoren is 
onze club in staat om te doen 
waar Voordaan goed in is en 
dat levert de bekende Voor-
daansfeer op; Samen Voordaan! 
Via deze weg willen wij alle 
sponsoren van harte bedanken 
voor hun bijdragen, inzet en 
betrokkenheid. Van klein tot 
groot; elke euro waarderen 
wij en wordt zo goed mogelijk 
besteed.
Natuurlijk zijn er altijd verbe-
terpunten en daarom nodigen 
wij iedereen uit (zowel huidige 
sponsoren, Voordaanfans en 
andere betrokkenen) om 
met ideeën te komen om de 
Sponsorbeleving naar een 
hoger niveau te tillen. Alle hulp 
en ideeën zijn welkom! Mail 
sponsor@voordaan.nl. 

Wij wensen iedereen een 
heerlijke vakantie toe en zien 
jullie komend seizoen graag 
weer op of langs onze hockey-
velden of bij ons clubhuis!
 
SAMEN VoorDAAN

De Sponsorcommissie 

VolVo BuitEnwEG rEiKt EErStE  
CluB BonuS uit AAn VoorDAAn 

Sponsoring

mailto:guidovanderburg%40hotmail.com?subject=
www.dekinderkliniek.nl
mailto:leden%40voordaan.nl?subject=
mailto:sponsor%40voordaan.nl?subject=
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Wat is je relatie met Voordaan?
‘Sinds ongeveer 1998 hockey 
ik bij Voordaan. Eerst bij de 
Heren en nu al sinds enkele 
jaren in Veteranen C.’
 
Waarom zijn jullie sponsor 
geworden (en hoelang al)?
‘Als compagnon van Schyns 
Advocaten ben ik begon-
nen met de sponsoring, net 
voordat Heren 1 van Voordaan 
(de eerste keer) hoofdklasse 
is gaan spelen; dat was het 
seizoen 2007/2008. De reden 
daarvoor was het aanhouden-
de verzoek van onze huidige 
voorzitter om Voordaan als 
ondernemer financieel te 
ondersteunen; ik vond dat 
een legitiem verzoek en ben 
er toen graag op ingegaan. Ik 
verkeerde toen en nu in de 

positie om met mijn kantoor 
een financiële bijdrage te leve-
ren aan Voordaan en dat doe 
ik graag omdat ik Voordaan 
een warm hart toedraag. Wij 
zijn begonnen met alleen een 
reclamebord bij veld 1 en 
daarna hebben we meegedaan 
aan de sponsoropstelling en de 
tombola. Sinds twee jaar heb-
ben wij ook speciaal gemaakte 
reclameborden op de dug-
outs bij Veld 1.’.

 Waarvoor zouden de leden van 
Voordaan Schyns Advocaten 
moeten/kunnen bellen?
‘Indien leden een probleem 
hebben van juridische aard, 

Een interview met sponsor en Voordaanlid piet-
Hein van der Vleuten (Schyns Advocaten).

Een groot aantal ballen zijn aan het begin 
van dit seizoen vervangen door nieuwe 
ballen. Voor de gebruikte ballen is in sa-
menwerking met Stichting Kadish een 
goede bestemming gevonden voor deze bal-
len. Deze ballen zijn namelijk op transport 
gegaan naar Zambia alwaar de ballen een 2e 
leven hebben gekregen bij een hockeykamp. 
Kadish steunt hockeycoaches, die vaak uit 
arme wijken komen om professionals in de 
sport te worden. Dit doen we door ze een 

baan aan te bieden en te assisteren met een 
gezonde en duurzame sportomgeving. 
Komend seizoen zullen wij u informeren 
over dit hockeykamp en “onze” ballen. Het 
is heel mooi om te zien dat op deze wijze 
de bal van verbinding, zoals &Samhoud dat 
voor ogen heeft ook echt zorgt voor ver-
binding! Wij danken &Samhoud voor deze 
mooie vorm van sponsoring en wensen 
Stichting Kadish succes met het voortzet-
ten van het goede werk. 

Dit jaar introduceert 
rabobank Utrechtse 
Heuvelrug de rabo 

Clubkas Campagne! Hiermee 
stelt zij een deel van haar coö-
peratief dividend ter beschikking 
als éxtra ondersteuning aan het 
lokale verenigingsleven. De leden 
van rabobank Utrechtse Heuvel-
rug beslissen hoe deze bijdrage 
over de deelnemende vereni-
gingen en stichtingen wordt 
verdeeld. Ieder lid van rabobank 
Utrechtse Heuvelrug ontvangt 
hiervoor dit najaar 5 stemmen 
en een unieke stemcode. Via een 
website kunt u dan stemmen 
op een stichting/vereniging die 
u een warm hart toedraagt. De 
stemperiode duurt twee weken 
en is gepland van maandag 4 
november tot en met vrijdag 15 
november 2013. Hiermee bren-
gen we samen de clubs verder 
en helpen we ze om hun doelen 
te bereiken.
Hockeyclub Voordaan doet mee 
aan deze actie en roept dan ook 
iedereen die lid is van de rabo-
bank Utrechtse Heuvelrug op 
om op Voordaan te stemmen.
Hoe kan je meestemmen?
Bent u klant van rabobank 
Utrechtse Heuvelrug en wilt u 
straks ook meestemmen, word 
dan nu alvast lid. Via ‘mijn gege-
vens’ in rabo Internetbankieren 
kunt u zien of u al lid bent van 
onze bank. Mocht dat niet het 
geval zijn, vraag dan het het lid-
maatschap aan. Klik hiervoor op 
het blokje in de rechterkolom of 
bel met ons Adviescentrum Parti-
culieren via (030) 22 22 23. Bent 
u al lid, check dan uw mailadres 
op dezelfde wijze via internetban-
kieren. U ontvangt in het najaar 
een digitale stempas van ons.
Kijk voor meer informatie op 
deze website!

dan helpen wij graag. Dat 
geldt niet alleen voor onder-
nemers, maar ook particulie-
ren. Ik verwijs graag naar de 
website van mijn kantoor 
voor een nadere introductie:.’
 
Wat is volgens jou de kracht 
van Voordaan?
‘Dat de leden samen de club 
dragen.’
 
Wat zou je als sponsor willen 
bijdragen?
‘Naast een financiële bijdrage 
denk ik dat het goed voor 
de club is als er verrassende 
en leuke activiteiten worden 
georganiseerd voor de spon-
soren. Daar wil ik graag aan 
meewerken. Het idee van de 
Maliebaanloop – sponsoren 
in de buurt van de Malie-
baan in Utrecht worden dan 
bezocht – sprak en spreekt 
mij zeer aan, niet in de laatste 
plaats omdat Schyns Advo-
caten kantoor houdt aan de 
Maliebaan 100. ‘

Een 2e leven voor de &Samhoud hockeyballen 
op hockeyclub Voordaan hebben alle hockeyteams een ballentas ontvan-
gen van onze sponsor &Samhoud. in deze ballentas zaten witte ballen, 
maar ook één blauwe bal; de bal van verbinding. 

http://www.kadish.nl
http://www.schynsadvocaten.nl
http://www.samhoud.com
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/uhr/nieuws/items/spek_je_clubkas_met_de_rabo_clubkas_campagne
http://www.schynsadvocaten.nl
http://www.schynsadvocaten.nl
http://www.samhoud.com
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op vrijdag 27 september organiseert de spon-
sorcommissie een avond om samen het nieuwe 
seizoen feestelijk te beginnen! Wij zullen het 

seizoen in stijl openen met een diner, een presentatie van 
Heren & Dames 1, een weer-ga-loze quiz, en een veiling met 
prachtige items. Toegangskaarten voor het diner kosten  
€ 35,- per persoon. Deze zijn per mail te bestellen op 
samenvoordaan@outlook.com.  De opbrengst van 
de avond zal geheel ten goede komen van Voordaan. Noteer 
die datum vast in de agenda, kijk op de site en komt allen! 
SAmEN VooRDAAN
(Heeft u interessante spullen of diensten die u graag wilt aan-
bieden voor de veiling? Neem dan contact met ons op!

GEzoCHt! AmBASSADEurS 
VAn DE SponSorCommiSSiE
De sponsorcommissie is op zoek naar enthou-
siaste ambassadeurs van de sponsorcommissie. 
Heb jij zin en tijd om je wél in te zetten voor 
Voordaan, maar voor een periode of één enkel 
onderdeel? wij zijn daar heel blij mee! Denk 
bijvoorbeeld aan:

- het ophangen van sponsorborden (2 tot 4 keer per jaar)
-  het organiseren van een activiteit (bijv 3 maanden voorbe-

reiding en dag zelf)
- aanspreekpunt van 1 of enkele sponsoren
-  het uitdragen van het sponsorbeleid en de noodzakelijk-

heid van sponsoring
-  verantwoordelijk voor de communicatie intern en naar de 

sponsoren.
 
Het voordeel is dat je zelf kunt bepalen wanneer je kunt en 
de tijdsbesteding is over het totaal beperkt. En hoe meer 
handjes hoe beter! Lijkt dit je wat? mail dan naar:  
sponsor@voordaan.nl!

wist je dat…..
-  De zonnepanelenactie via 

Akna Energy, waarbij je zon-
nepanelen tegen coöpera-
tieprijzen kan aanschaffen én 
spaart voor een zonnepaneel 
voor Voordaan, van afgelopen 
mei en juni een hele goede 
actie was?

-  En dat er vijf serieuze geïn-
teresseerden waren die een 
offerte hebben opgevraagd

-  Maar helaas niemand uitein-
delijk heeft besloten om de 
investering te doen

-  De sponsorcommissie de vijf 
geïnteresseerden bedanken 
voor hun serieuze interesse, 
ook namens Akna Energy

-  Dat we op zoek zijn naar een 
manier om de leden beter te 
bereiken

-  Maar tot de conclusie komen 
dat dit erg moeilijk is en dus 
jullie hulp hard nodig hebben

-  Bovenstaande oproep wel/
niet (streep door wat niet 
van toepassing is) tot reacties 
leidt?  

Bij deze wil ik graag de sponsorcommissie bedanken voor haar 
inzet van afgelopen seizoen, te weten:
wendy van tuyl: Wendy heeft zich voor meerdere com-
missies de afgelopen jaren ingezet naast het coachen van de 
hockeyteams van haar kinderen. Vanaf het nieuwe seizoen zal zij 
zich nog als ambassadeur inzetten voor de sponsorcommissie 
en vanuit die hoedanigheid o.a. de Samen Voordaanavond mee 
helpen organiseren. 
mascha Bots: dit seizoen bij de sponsorcommissie betrokken 
en verantwoordelijk voor o.a. de sponsorcontracten en sponso-
ren.
Guido van de Burg: voor de meesten bekend als dé hof-
fotograaf van Voordaan. Focus binnen de sponsorcommissie op 
narrow casting en een aantal sponsoren.
patrick waardijk: recentelijk uitgeroepen als trimhockeyer 
van Voordaan en binnen de sponsorcommissie verantwoordelijk 
voor de businessclub Vrienden van Voordaan!
rogier iJsseldijk: ook sinds kort betrokken bij de sponsor-
commissie en verantwoordelijk voor sponsoren en voor o.a. de 
organisatie van de Samen Voordaanavond eind september. 

Daarnaast hebben we een aantal ambassadeurs die zich specifiek 
bezig houden met:
- Logistiek van sponsorborden: mark offringa
- Facturatie en inning van sponsoren: Floor Geerards
- Narrow casting en sponsorportaal: Florian milerski
- Communicatie: Anne Goorkate 

Hartelijk bedankt voor jullie inzet! op naar een 
komend seizoen met eenzelfde energie!!

Piet-Hein van Herk
Voorzitter sponsorcommissie

| Nieuwsbrief van de sponsorcommisie van mmHC Voordaan | www.voordaan.nl | sponsor@voordaan.nl | 

Bedankt!

27 SEPtEMBEr!  
SCHriJF JE in...

wist je ook dat….
-  De sponsorcommissie voor 

komend jaar EUr 25.000 
nodig heeft

-  Heren 1 en Dames 1 nog 
sponsoren nodig hebben, 
o.a. voor vervoer en ben-
zine. Een sponsoring op de 
auto behoort zeker tot de 
mogelijkheden!! Het vervoer 
is voor de hockey(st)ers uit 
Amsterdam door de week 
en voor de wedstrijden 

-  De SHAG op zoek is naar 
sponsors voor een werkple-
kinrichting (tafel en stoelen) 
en banken voor buiten (en 
nog veel meer)

-  shirtsponsoring (sponsoring 
van teams) ook een mooie 
optie is? U betaalt de kosten 
van de bedrukking (en 
eventueel shirts) en betaalt 
daarnaast een sponsorbij-
drage aan de club van EUr 
200 per team per jaar.

-  Als je vragen hierover hebt of 
als je wilt sponsoren, in geld 
of in diensten, mail! 

sponsor@voordaan.nl
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