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Nieuwsbrief sponsors
Nieuwe sponsors

Voorwoord
Zoals gebruikelijk ontvangt u/jij via de mailbox
voor aanvang van een nieuw korfbalseizoen de
nieuwsbrief voor sponsors en bedrijven die bij
HKC betrokken zijn.
Door middel van deze nieuwsbrief houden we u
op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de
sponsoring en de sportieve resultaten van onze
korfbalvereniging. We zijn blij dat we een tiental
nieuwe sponsors kunnen verwelkomen en dat
een aantal sponsors de sponsoring uitbreiden of
verlengen.
De veldcompetitie, waarin HKC hoge ogen wil
gooien, gaat zaterdag 7 september van start.
We zien u graag op het sportcomplex aan de
Tiendweg.
GESLAAGDE SPONSORCLINIC

We heten onderstaande bedrijven hartelijk
welkom als sponsor van HKC:
Polindus (bord in de sporthal)
Polindus is actief in de oppervlakte techniek.
Klanten kunnen bij Polindus terecht voor het
elektrolytisch verzinken en poedercoaten, zie
ook: www.polindus.nl
Welkoop Giessenburg (bord langs het veld)
Welkoop Giessenburg is de Tuin en Dierenwinkel voor de regio. Breng een bezoek in
Giessenburg of kijk op: www.welkoop.nl
A15 Keukenstudio (bord sporthal en veld)
Voor deskundig advies kunt u het best een
afspraak maken voor een bezoek aan de
Keukenstudio te Hardinxveld-Giessendam of
kijk op: www.A15keukenstudio.nl
BOUWMENSEN zuid holland zuid (bord in de
sporthal) Voor een opleiding in de bouwsector
ben je bij Bouwmensen Zuid-Holland Zuid aan
het juiste adres, zie:
www.bouwmensen.nl/vestigingen/zuidhollandzuid

e

Donderdag 6 juni jl. heeft de 1 sponsor-clinic bij
Korfbalvereniging HKC plaatsgevonden. Op
initiatief van de selectie is er een training aan de
sponsoren gegeven om het echte korfbalgevoel
te ervaren. Een grote groep enthousiaste
sponsoren, heeft onder leiding van hoofdtrainer
John Spek, de basis principes van korfballen
meegekregen. Verschillende varianten zoals
o.a.: doorloopballen, schot oefeningen en
natuurlijk partijen zijn getraind. Mooi om
iedereen zo enthousiast aan het werk te zien.
e
Natuurlijk mag op zo’n avond de 3 helft niet
ontbreken. Het enthousiasme van de training
werd meegenomen in gezellige informele sfeer
in de kantine. Tijdens de rust van het
Nederlands elftal werd de kampioensfilm van
e
het 1 team gepresenteerd. Een mooi
voorbeeld van hoe HKC dit succes met heel de
vereniging heeft kunnen realiseren.

Administratiekantoor Joh. Kraaijeveld (vlag)
Bent u een starter of al jaren lang aan het
ondernemen? Adm. Joh. Kraaijeveld kan uw
werkzaamheden gedeeltelijk of volledig uit
handen nemen. Zie: www.johkraaijeveld.nl
Van Eck Mondzorg (bord in de sporthal)
U vindt alles onder één dak, tandheelkunde,
orthodontie, implantologie, parodontologie,
kindertand-heelkunde tot eenvoudige chirurgie.
Voor meer informatie: www.vaneckmondzorg.nl
Verschoor reizen (project sporthal 2.0 en
bord in de sporthal)
Verschoor Reizen, het familiebedrijf dat in 1923
is opgericht, verzorgt naast het vervoer per bus,
trein, boot of vliegtuig, ook uw hotel, excursie en
activiteiten. Zie: www.verschoor-reizen.nl
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Den Breejen Interieur (bord in de sporthal) in
Boven-Hardinxveld voor uw woningstoffering,
eigentijdse accessoires en cadeau-ideeën.
Den Breejen gaat met u op zoek naar uw
woonwensen voor uw woonstijl.
(www.denbreejeninterieur.nl).

LIFTAL hijstechniek uit Vlissingen zet de
sponsoring bij HKC voort. De naam van de
sponsor is zichtbaar op de reclameborden
langs het hoofdveld en in de sporthal. Meer
“Liftal” informatie is te vinden op: www.liftal.com

Wesselink Events (sponsor trainingshirts)
organiseert op Golfpark Almkreek clinics voor
beginners én gevorderde golfers. Golf biedt
regionale ondernemers de mogelijkheid om de
combinatie van zakelijk met golf te ervaren en
om nieuwe contacten op te doen.
(www.wesselinkevents.nl).

Sportieve zaken
Bij de herstart van de veldcompetitie moest HKC
in de wedstrijd tegen koploper Swift de punten
in Middelburg laten. Hierdoor was HKC
kansloos voor de titel en speelde het seizoen uit
met wisselende resultaten. Het seizoen werd
afgesloten met een zege bij Oranje Wit in
e
Dordrecht wat een 3 plaats op de ranglijst
achter de ongenaakbare kampioen Swift en
runner-up Nieuwerkerk opleverde.

Mikkers Special Constructions (bord in de
sporthal) maakt uw hekwerk in de werkplaats in
Ridderkerk. Niet alleen kunt u uw tuin of terrein
verfraaien door een hek of poort, het plaatsen
van een hekwerk vergroot ook de veiligheid.
Voor meer info: www.mikkers-sc.nl

HKC Midweek

NIEUWE SHIRTSPONSOR
BUKO infrastructuur zal de komende drie jaar
met het bedrijf shirtsponsor zijn van drie
jeugdteams. HKC C1, C2 en C3 gaan m.i.v. het
nieuwe seizoen spelen met het logo van BUKO
op het shirt. BUKO infrastructuur is al langer
sponsor van HKC d.m.v. reclameborden in de in
de sporthal en langs het hoofdveldveld. Zie ook:
www.infrasupport.buko.nl

Verlenging sponsorovereenkomsten
e

Sportshop André Vlot, kledingsponsor van de 1
selectie, zet de sponsoring voort.
Een nieuwe driejarige sponsorovereenkomst, welke
loopt tot 30 juni 2022 werd getekend.
Zie ook: www.sportshopandrevlot.nl

Ondanks een 11-10 nederlaag in de laatste
wedstrijd werd midweekteam van HKC, met
shirtsponsor Meerkerk houtbouw, kampioen.

HKC B2

Stichting Rivierenlandfonds heeft de
financiële steun aan HKC opnieuw met een jaar
verlengd. Het fonds richt zich op activiteiten en
organisaties die uitsluitend met vrijwilligers de
lokale of regionale samenleving versterken.
Renewi heeft de sponsorovereenkomst
opnieuw met een jaar verlengd. Renewi richt
zich op het verkrijgen van waarde uit afval
i.p.v. het verbranden of storten van afval.
Perfect Maintenance in Rotterdam, sponsor
van de sporttassen van HKC B2, heeft de
sponsorovereenkomst met een jaar verlengd.
Meer informatie over dienstverlening aan
havengerichte ondernemingen is te vinden op:
www.pfmain.nl

Het kampioensteam B2 poseert in de shirts van
Sponsor Neptune Marine met de beker na de
laatste thuiswedstrijd.
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HKC E4

Welkom bij HKC
U bent van harte welkom bij onderstaande
thuiswedstrijden op het sportcomplex van HKC,
Tiendweg 42B in Boven-Hardinxveld.
Alle thuiswedstrijden van HKC 1 vangen aan om
15.30 uur.
Het programma van HKC 1 is als volgt:
14 september HKC 1 – Antilopen 1
28 september HKC 1 – Wit Blauw 1
19 oktober
HKC 1 – Dindoa 1
26 oktober
HKC 1 – Tweemaal Zes 1
HKC 2 speelt haar thuiswedstrijden voor het 1e
team, aanvang 13.50 uur.

Na een spannende competitie, behaalde E4,
met shirtsponsor Deltabrug Beheer BV tegen
Sporting Delta het kampioenschap.

Sponsors bedankt

HKC F2

Door een 13-10 overwinning tegen Albatros F2
werd F2 met shirtsponsor De Klerk kampioen en
kon het feestje gevierd worden.

Vooruitblik veldkorfbalseizoen 2019-2020
Geen derby’s, zoals het afgelopen seizoen voor
HKC. De Hardinxveldse korfballers zijn
ingedeeld bij Antilopen (Leusden) ASVD,
Dronten), Dindoa (Ermelo), DOS (Westbroek),
DOS Kampen/Veltman (Kampen),Tweemaal
Zes (Maartensdijk) en Wit Blauw (Kampen). De
veldkorfbalcompetitie 2019-2020 start voor HKC
met een versterkte selectie met de uitwedstrijd
in Maartensdijk tegen het uit de hoofdklasse
gedegradeerde Tweemaal Zes. Gezien de
sportieve prestaties en de mutaties in de teams
zal HKC vol voor de titel gaan.
De meeste tegenstand is daarbij te verwachten
van DOS (W), Wit Blauw en Tweemaal Zes. De
teams van Antilopen, ASVD, Dindoa en DOS
(K), gaan onderling strijden voor handhaving in
de Overgangsklasse.

HKC is bijzonder trots op al haar sponsors
De sponsorcommissie bedankt bovenstaande
en alle niet genoemde sponsors hartelijk voor
het vertrouwen en de support aan onze
vereniging.
Met sportieve groet,
Sponsorcommissie van HKC,
Netty Blokland, Danny den Dunnen, Leon
Fijnekam 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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