
KORFBAL EN JEU DE BOULES BIJ H.K.C. HENGELO

Jeu de Boules

Besluit u sponsor te worden?

Sponsor gegevens

HKC Hengelo vindt het belangrijk dat zoveel 
mogelijk mensen en liefst alle kinderen sporten. 
En dat kan bij HKC: je kan kiezen tussen korfbal 
en jeu de boules.

Korfbal bij HKC is in het voor- en najaar op 
sportpark ’t Wilbert aan de Ruysdaelstraat en 
in de winter in de sporthal OSG. Doordeweeks 
trainen en in het weekend een wedstrijd spelen. 
Het is een gemengde sport, dus mannen en 
vrouwen zitten samen in een team.

Jeu de Boules kan ook bij HKC!
Daar hebben we een gezellig clubhuis met terras en 24 banen, waarvan 6 
overdekt. Ook bij slecht weer kunnen we dus altijd spelen.
Verder organiseren we regelmatig toernooien, waarmee je de hele dag 
“onder de pannen bent.”
Daarnaast nemen wij, voor de leden die dat willen , ook deel aan de compe-
titie om het kampioenschap voor Hengelose clubteams.

Dan wordt u een sponsor van een actieve en ambitieuze vereniging met 
meer dan 280 leden!  

Heeft u interesse en wilt u een steentje bijdragen in ons vereniging dan zor-
gen wij ervoor dat uw bedrijf ook binnen HKC “scoort” 
Vul hieronder uw gegevens in dan zal daarna  een van onderstaande con-
tactpersonen  met u opnemen.

Naam                    :     .........................................................            

Adres                   :     ..........................................................

Postcode/plaats   :     ..........................................................

Telefoonnummer  :     ..........................................................

E-mail adres        :     ..........................................................

Contactpersoon      :     .......................................................

Pakketkeuze       :     ...........................................................

Henry dwars
0611860685
Commissie lid

Marco Kelder
0622976980
Commissie lid

Harold Klaassen
0623095561
Commissie lid

Sabine Nieland
0642659438
Finaciele zaken

Opmerkingen:



            Besluit u sponsor te worden? Wat zijn uw mogelijkheden:

A
Kleding

B
Website

C
Reclame

D
Vrije keuze

Pakket
1

Pakket
2

Pakket
3

Pakket
1 en 2

Pakket
1

Pakket
4

Eenmalig €1050,-

Per jaar €800,-

Eenmalig €400,-

Eenmalig €800,-

Eenmalig €400,-
Per jaar €300,-

Per jaar €50,-

Per jaar €75,-

Per jaar €25

Eenmalig v.a. € 50

Naamsvermelding (continu)

inclusief  vermelding in clubblad

Bord zaal en veld

Ballen, Korf, Bedrag natura, activi-
teiten ondersteuning

 Wedstrijd shirt per team 
 Trainingspak per team 
 Sport tas per team 
 
Reclame bord 
 Advertentie website 
 Bedrijfsnaam vermelding club   
huis 
 Algemene sponsering

Wedstrijd shirt per team

Reclame bord
Advertentie website
Bedrijfsnaam vermelding clubhuis
Algemene sponsering

Wedstrijd shirt per team eenmalig


