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Groenekan, 8 juni 2014

Beste Voordaner,
Na dit prachtige hockeyseizoen, waarin met name de mannen van Heren 1 het tot het laatste
moment spannend gehouden hebben, vraag ik graag nog eens uw aandacht voor een bijzondere
sponsoractie.
Al vele jaren is Volvo Buitenweg een zeer gewaardeerde sponsor van onze club. Zoals u wellicht weet
heeft de importeur, Volvo Cars Nederland, de unieke Volvo Clubbonus ontwikkeld voor hockeyclubs
die door een Volvodealer gesponsord worden. Volvo keert daarbij een clubbonus van € 1.000,- uit
aan die hockeyclubs waarvan een lid (of de ouders van een jeugdlid) een nieuwe Volvo koopt of least
bij de lokale Volvo Dealer. In ons geval is dat Volvo Buitenweg in Hilversum, Naarden of Baarn.
Ter voorkoming van misverstanden: deze clubbonus wordt ter beschikking gesteld door de importeur,
waardoor de bonus dus géén invloed heeft op de voorwaarden waarover u onderhandelt bij de
dealer, Volvo Buitenweg. Het is dus een EXTRA bonus van Volvo Cars Nederland.
U spreekt derhalve zelf met Volvo Buitenweg over de koop/lease, inruil en eventuele korting van
de Volvo, en pas ná de ondertekening van de order en de aflevering van de Volvo betaalt Volvo Cars
Nederland via Volvo Buitenweg de bonus aan onze club.
In 2013 hebben de leden van onze hockeyclub maar liefst 7 Volvo’s gekocht/geleased, hetgeen
een bonus van € 7.000,- voor onze club betekende, exclusief de reguliere sponsor bijdrage van
Volvo Buitenweg. Een fantastisch resultaat! Het spreekt voor zich dat wij al deze leden bijzonder
erkentelijk zijn.
Ook in 2014 hopen wij wederom een mooie Volvo Clubbonus te mogen ontvangen, en daar kunnen
we uw hulp ook weer bij gebruiken. Het programma van Volvo is op dit moment zeer aantrekkelijk
met bijtellingen van 7% , 14% en 20%, zodat wij een bezoek aan Volvo Buitenweg van harte aanbevelen.

ALV 30 juni

h

et hockeyseizoen
2013-’14 zit erop,
met als spannend
toetje de play-offs van Voordaan Heren 1. Onze mannen
gaven, massaal gesteund door
het Voordaanpubliek, alles wat
ze hadden en misten promotie
naar de hoofdklasse op een
haar. We sluiten het seizoen af
met een bijzondere Algemene
Leden Vergadering op 30 juni
aanstaande. Met veel plezier
nodigen wij u nogmaals uit
mee te komen praten over de
toekomst van onze vereniging.
Met niet alleen de notulen van
vorige keer, de begroting van
komend seizoen en alle andere
noodzakelijke maar niet altijd
even inspirerende agendapunten. Maar ook vooral: in
gesprek met elkaar over
Samen Voordaan!
HUP VOORDAAN!
Het bestuur

We zijn ons bewust dat mogelijk een van de vestigingen van Verkerk Volvo voor veel Voordaanleden
dichterbij is. De Clubbonus actie loopt echter alleen bij Volvo Buitenweg, waarvan de vestiging in
Hilversum overigens op amper 13 minuten rijden van Voordaan ligt, vlakbij Hockeyclub Hilversum.
Mocht u als lid of als ouder van een lid de koop/
lease van een Volvo in overweging nemen en
hebt u nog behoefte aan meer informatie over
de Volvo Clubbonus, dan kunt u contact
opnemen met Guido van der Burg van
onze sponsorcommissie (06-55173085,
guidovanderburg@hotmail.com).
Bij voorbaat veel dank, met vriendelijke
groet,
Thijs Linssen
Voorzitter

Allemaal
een hele fijne
zomervakantie en
alvast veel
succes bij alle
voorbereidingen
op het nieuwe
seizoen!

