daar wil je bij horen!

Nieuwsbrief sponsors
Voorwoord
De nieuwsbrief is voor sponsoren en bedrijven die bij
HKC betrokken zijn. Via de nieuwsbrief informeren we u
over ontwikkelingen m.b.t. de sponsoring en de sportieve
resultaten van onze korfbalvereniging.
Het is heel mooi dat we weer diverse nieuwe sponsors
kunnen verwelkomen en dat een aantal sponsors de
sponsoring uitbreiden of de sponsorovereenkomst
hebben verlengd.
e
Bij de sportieve prestaties valt het 2 kampioenschap dit
jaar op. Na de promotie in de zaal volgt nu ook promotie
naar de Overgangsklasse in de buitenlucht.

Wijnproeverij voor sponsors

Jaargang 10 | nummer 2
Nieuwe teamsponsor voor HKC A2

Perfect Maintenance BV in Rotterdam is bereid de
sponsoring bij HKC uit te breiden.
M .i.v. het nieuwe seizoen is Perfect Maintenance BV de
nieuwe teamsponsor van HKC A2.
De sponsorovereenkomst bevat de wedstrijdshirts,
trainingspakken, sporttassen, een wedstrijdbal en een
reclamebord in de sporthal.
De overeenkomst loopt tot 30 juni 2020.

Nieuwe shirtsponsor

De sponsorcommissie van H.K.C. nodigt alle sponsors
graag uit voor een wijnproeverij op 28 september a.s.
Deze avond wordt georganiseerd door de
sponsorcommissie en Wijnhandel van Ouwerkerk uit
Arkel. De wijnproeverij vindt plaats bij Wijnhandel van
Ouwerkerk, Prinses Margrietstraat 17 in Arkel.
De aanvang is 20.00 uur en het duurt tot ongeveer
22.30 uur.
HKC en Haars Groep bieden u (bij voldoende
aanmeldingen) vervoer aan vanaf het Peulenplein via
Boven-Hardinxveld naar Arkel en weer terug.
Aanmelden: Sponsors kunnen zich aanmelden tot uiterlijk
zaterdag 23 september per e-mail naar:
sponsor.hkc@gmail.com
In uw aanmelding graag het volgende vermelden:
• Het aantal personen;
• Maakt u wel of geen gebruik van het aangeboden
vervoer;
• Voorkeuradres voor het opstappen.
Vertrektijden en opstaplocaties worden later
gecommuniceerd.

Leon Fijnekam (HKC) en Jos den Breejen (Deltabrug
Beheer BV).
In de bestuurskamer van H.K.C. is zaterdag 19 mei de
sponsorovereenkomst getekend tussen Deltabrug Beheer
BV en HKC.
Door Jos den Breejen, directeur van Deltabrug Beheer
BV, en Leon Fijnekam van HKC, werd een handtekening
gezet onder een 3 jarig sponsorcontract.
De sponsoring omvat de shirtsponsoring van alle Eteams (5 stuks) en een reclamebord in de sporthal.
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Nieuwe bordsponsoring
We mogen onderstaande bedrijven welkom heten als
(bord)sponsor van HKC:
Garant Beveiliging - Papendrecht / Didam (zaal)
Tegelzettersbedrijf Marcelis- Hardinxveld (veld en zaal)
PontMeyer, vestiging Gorinchem (veld en zaal
Wijnhandel van Ouwerkerk - Arkel (veld en zaal)
DOK11 Fysiotherapie - Alblasserdan/ H’ veld-G’ dam (zaal)

Neptune Shipyard BV
de sponsorovereenkomst met Neptune Shipyard , met
scheepswerven in Aalst en Hardinxveld-Giessendam, als
kledingsponsor (shirts en trainingspakken) van HKC B2
en C2 voor onbepaalde tijd is verlengd.

Tromp Advies

Naast de hierboven genoemde nieuwe sponsors zijn
reclameborden geplaatst van onderstaande bestaande
sponsors:
Kern verkeersopleidingen - H’ veld-G’ dam (zaal)
Gebr. Blokland Bouw - H’ veld-G’ dam (zaal)
Fysiotherapie de Waard - H’ veld-G’ dam (zaal)
Nederveen opl. en trainingen - H’ veld-G’ dam (veld)

Nieuwe balsponsor
Café Cafetaria de Lach in Boven-Hardinxveld is een
nieuwe balsponsor van HKC.
Tel. nr.:0184-613953 / 06 48477352
Café Cafetaria de Lach stelt een wedstrijdbal beschikbaar
voor de thuiswedstrijden in de sporthal. Door middel van
het programmablad bij de thuiswedstrijden in de zaal
wordt naamsbekendheid gegeven aan de balsponsoren.

Sponsoring clubblad
Zoet & Lekker, de bakkerswinkel van BovenHardinxveld, heten we welkom als nieuwe sponsor
van HKC.
Zoet & Lekker gaat HKC sponsoren d.m.v. een
advertentie in het clubblad “In en om de korf”.

Wilma van Tuijl (sponsorcommissie) en Francis
Kraaijeveld van Tromp Advies tijdens de ondertekening
van de nieuwe sponsorovereenkomst.
Zaterdag 19 augustus werd de nieuwe sponsorovereenkomst tussen Tromp Advies en HKC, met 5 jaar, verlengd
tot 30 juni 2022. Tromp Advies sponsort HKC d.m.v. een
reclamebord op het scorebord (veld) en een reclamebord
in de sporthal. Tromp Advies is tevens shirtsponsor van
het “HKC- team van de week”.

Erima

Verlenging sponsorovereenkomsten
De Groot Diesel Marine Service
We zijn blij dat we kunnen melden dat de
sponsorovereenkomst met onze trouwe sponsor
De Groot Diesel Marine Services in Dordrecht als
sponsor van de trainingspakken van HKC C1 voor
onbepaalde tijd is verlengd. Naast de sponsor van
genoemde trainingspakken is Diesel Marine Service
De Groot sponsor van een reclamebord in de sporthal en
langs het hoofdveld.

KLOK Afvalinzameling & recycling
Met de heer Wil Dubbeldam van KLOK containers BV
is de sponsorovereenkomst weer met een jaar
verlengd. KLOK containers sponsort HKC d.m.v. een
“hoog” reclamebord langs het veld, een reclamebord
in de sporthal en een wedstrijdbal.

Dhr.Jaap Vlot van Sportshop André Vlot (links) en Dhr.
Joris Driessen (Erima teamsport BV) bevestigen de
nieuwe sponsorovereenkomst met HKC d.m.v. een
stevige handdruk.
De heren Joris Driessen (Erima teamsport BV), Jaap Vlot
(sportshop André Vlot )en Pleun Tromp (HKC) hebben
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een nieuwe driejarige sponsorovereenkomst getekend.
De sponsorovereenkomst is tot 31augustus 2020
verlengd.
Dat betekent dat alle HKC teams ook de komende drie
jaar in kleding van Erima spelen.
De jaarlijkse sponsorbijdrage wordt in goederen met
Sportshop André Vlot gerealiseerd. Als tegenprestatie
plaatst HKC een reclamebord langs het hoofdveld en een
advertentie in het clubblad.

Na het succesvolle zaalseizoen ging HKC met een
voorsprong van drie punten op jacht naar de titel op het
veld. HKC deed het opnieuw goed waarbij de
concurrenten onderling meerdere punten verspeelden.
Zo kon het “NovaFRONT- team” drie wedstrijden voor het
einde van de kompetitie door een 14-28 zege tegen
Noviomagum in Nijmegen de kampioensvlag hijsen.
Uiteindelijk werd een sterk seizoen met een voorsprong
van negen punten beëindigd waarbij het ook nog eens
ongeslagen bleef.
Ook bij de jeugd waren er kampioenschappen te vieren.
HKC C2, D1 en E3 konden aan het einde van het
zaalseizoen de felicitaties in ontvangst nemen.

HKC E2 kampioen

ZPMC Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd en
HKC hebben de sponsorovereenkomst opnieuw met een
jaar verlengd. De Chinese onderneming is
kledingsponsor van HKC A1.

De Stichting Rivierenlandfonds heeft de sponsoring aan
HKC opnieuw met een jaar verlengd.
Stichting Rivierenland fonds biedt financiële
ondersteuning aan maatschappelijke activiteiten en
organisaties op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en
recreatie, educatie, gezondheid en zorg, natuur en milieu.
Het fonds richt zich op activiteiten en organisaties die
uitsluitend met vrijwilligers de lokale of regionale
samenleving versterken.

Kampioen HKC E2, met sponsor Jos den Breejen van
Deltabrug Beheer BV
Na een spannende kompetitie werd HKC E2, met slechts
e
één verliespunt, kampioen in de 2 klasse A.

Sportieve zaken
Terugblik veldkorfbalseizoen 2017

HKC F4 kampioen

HKC 1 kampioen

Het kampioensteam, gesponsord door Novafront, Klop
Watersport en Sportshop André Vlot na de wedstrijd
tegen Noviomagum in Nijmegen.

HKC F4, gesponsord door DE KLERK in Werkendam,
wist al haar wedstrijden, waarvan de meeste met ruime
cijfers, te winnen en was de terechte kampioen.
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Vooruitblik 1e deel veldkorfbalseizoen

Welkom bij HKC

HKC 1 gaat met een vernieuwde selectie aan de
kompetitie 2017-2018 beginnen. Na het kampioenschap
en de promotie komt HKC uit in de Overgangsklasse C.
Na het toernooi op eigen terrein en de oefendag in
Zeeland start de kompetitie op zaterdag 2 september met
de thuiswedstrijd tegen plaatsgenoot Vriendenschaar.

U bent van harte welkom bij onderstaande

De overige tegenstanders in de Overgangsklasse C zijn:
KVZ (Zutphen), Antilopen (Leusden), De Meervogels
(Zoetermeer), De Meeuwen (Putten), Amicitia
Vriezenveen) en ASVD (Dronten).
Wat mogen we verwachten van het gepromoveerde HKC
en de tegenstanders dit veldkorfbalseizoen.
Gezien de promotie moet handhaven het doel van HKC
zijn. Samen met ASVD, Antilopen en Amacitia zal HKC
de sportieve strijd aan moeten gaan om boven de
degradatiestreep te komen.
De Meeuwen en KVZ zullen gaan strijden om het
kampioenschap terwijl De Meervogels en Vriendenschaar
de middenmoot gaan vormen.

Trainings Center HKC
Omdat een goede verzorging en fysieke training door
sporters van groot belang is heeft HKC het voormalige
gebouw van de duivensportvereniging, direct naast het
HKC-clubhuis, omgedoopt tot “De Werf”.
HKC en Dok 11 Fysiotherapie uit Alblasserdam hebben
dit pand ingericht voor het uitoefenen van een
Fysiotherapiepraktijk en een Training Center.
Dok 11 gaat deze locatie vooral gebruiken als praktijk
gericht op de geblesseerde sporters en de begeleiding
hiervan door een gespecialiseerde sportfysiotherapeut en
manueel therapeut.
Alle HKC-ers krijgen de mogelijkheid om in De Werf nog
meer sport specifiek te trainen, waarbij een heel team
tegelijk aan de slag kan.
Dok 11 gaat bovendien de sportverzorging voor de HKCselectie voor haar rekening nemen, zodat ook dit
belangrijk onderdeel voor de Hardinxveldse korfballers
goed verzorgd is. Hierbij zal aan geblesseerde spelers
een aangepast trainingsprogramma worden aangeboden.

Thuiswedstrijden aan de Tiendweg:
Het programma van HKC 1 is als volgt:
02 sept. HKC 1 – Vr. schaar 1, aanvang 15.30 uur
16 sept. HKC 1 – Antilopen, 1 aanvang 15.30 uur
30 sept. HKC 1 – De Meeuwen, 1 aanvang 15.30 uur
07 okt. HKC 1 – Amicitia 1, aanvang 15.30 uur

Sponsors bedankt
Als sponsorcommissie bedanken we alle
sponsors namens heel HKC voor de steun aan de
vereniging
Met sportieve groet,
Sponsorcommissie van HKC,
Leon Fijnekam, Wilma van Tuijl en Pleun Tromp.

HKC is actief op social media!
HKC is ook te volgen op Twitter! Ga naar
www.twitter.com/hkckorfbal

Je kan ook vriend worden van HKC! Zoek op
‘Korfbalvereniging HKC’ of ga naar
www.facebook.com/kv.hkc
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