
Beste Voordaner,   
 
Het hockeyseizoen loopt op haar einde en wat voor een einde.... 
Heren 1 is rechtstreeks gepromoveerd naar de Hoofdklasse! Dat 
belooft volgend jaar weer een heel mooi hockeyseizoen te worden, 
wanneer de verschillende hoofdklasseteams bij ons op bezoek 
komen in Groenekan. Dames 1 gaat play outs spelen voor 
lijfsbehoud in de overgangsklasse, waarmee we hen veel succes 
wensen!    
 
Ondertussen wordt binnen de club door vele commissies al naar 
volgend seizoen gekeken. Zo ook wij, als sponsorcommissie. Binnen 
Voordaan wordt gelukkig al op vele vlakken gesponsord. Met dit 
bijzondere jaar in het vooruitzicht met Heren 1 in de Hoofdklasse en 
Dames 1 hopelijk in de overgangsklasse, denken wij qua 
sponsormogelijkheden nog meer te bieden te hebben dan andere 
jaren. Om de sponsormogelijkheden goed te benutten hebben we 
uw hulp nodig! Het binnenhalen van sponsoring in deze tijd is 
namelijk geen sinecure!  Werkt u bij een bedrijf, heeft u zelf een 
bedrijf of kent u een bedrijf dat interesse heeft of zou kunnen 
hebben in het sponsoren van Voordaan? Dan vragen wij u om ons 
met hen in contact te brengen!  
 
Waarom Voordaan sponsoren?   
Voordaan is een fantastische hockeyclub op vele fronten! Met een 
mooi clubhuis in een groenrijke omgeving. Met veel enthousiaste 
jeugdspelers, heren & dames! Voordaan is een Utrechtse club: meer 
dan de helft van de leden (57%) woont in Utrecht. Overigens: 13% 
komt uit Groenekan, 15% uit de Bilt en 16% uit andere plaatsten. Bij 
Voordaan kan iedereen zichzelf zijn. Er is een goede balans tussen 
recreatie en prestatie. Voordaan is dan ook het beste te typeren als 
een familieclub waar iedereen zich thuis voelt. 
  
Als club willen wij met behulp van sponsoring faciliteiten creëren 
voor iedereen! 
Dat kan op de volgende manieren: 

• Hoofdsponsors 
• Kledingsponsors 
• Een evenement (denk aan een Thé Dansant) 
• Faciliteiten (bijv looptrainer) 



• Een tijdelijke tribune 
• Een speeltoestel 
• En uiteraard ook nog vele andere mogelijkheden.  

Sponsoring is al vanaf EUR 250,- mogelijk!  
 
Sponsoring kan voor uw bedrijf, groot of klein, of het bedrijf dat u wilt 
aanbrengen het volgende betekenen: 

• Goodwill bij het publiek, de spelers & de club! 
• Naamsbekendheid 
• Media-exposure bij Heren 1 
• Een netwerk van de business club Vrienden van Voordaan 

Aanvulling sponsorcommissie  
De sponsorcommissie bestaat uit vrijwilligers. Wanneer u 
beroepshalve of uit interesse taken zou willen uitvoeren t.b.v. de 
sponsoring van de club, dan stellen wij dit erg op prijs. We zoeken 
vooral mensen die beschikbaar zijn voor kortere projecten en hand 
en spandiensten, zoals linking pin tussen de sponsorcommissie en 
een andere commissie binnen Voordaan, het ophangen van 
sponsorborden, narrow casting bijhouden, contracten in ons 
systeem invoeren, opmaken van sponsorcontracten.  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van deze 
commissieleden: 
Wendy van Tuyl 06 30009859 
Patrick Waardijk 06 24770562 
Guido van der Burg 06 55173085 
Marc Offringa 06 29555588 
Caroline Janssen 06 12420858 
Piet-Hein van Herk 06 27085697 
 
 
 
	  


