
                                                                     

                                Wordt lid van de “club van 100” 

Het gaat goed met HC Voorne. De vereniging is nog steeds groeiende zeker in de jeugd 
aanmeldingen.  
Op alle gebieden wordt er hard gewerkt om HC Voorne een club te laten zijn waar 
iedereen het naar zijn zin heeft, en waar recreatief en prestatief hockey naast elkaar 
kunnen bestaan. 
Wij beschikken over een groep vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd afstaan om  

HC Voorne draaiende te houden. Ook mogen wij ons verheugen in een trouwe groep 
sponsors die de club financieel ondersteunen. 
De club is financieel gezond, maar de wensen passen niet altijd binnen de begroting. 
Daarom willen wij graag de club van 100 meer in de schijnwerpers zetten. 
De club van 100 is een groep mensen (oud-)leden, (groot)ouders van jeugdleden en 
iedereen die de vereniging een warm hart toe dragen. Voorgangers van de club van 100 
hebben in het verleden diverse malen een bijdrage geleverd zodat er diverse attributen 
hiervan konden worden bekostigd, zoals de mini doeltjes, het scorebord, de extra 

spelattributen, en de cheque van € 1500,00 die tijdens het 40 jarig jubileum is 
overhandigt. Inmiddels zijn hier scheidsrechterjasjes van gekocht. De laatste aankoop 
zijn de supportersbankjes langs de velden. 
 

 
 
 
Het doel van de club van 100 is om geld in te zamelen voor investeringen waardoor 
uiteenlopende wensen vervuld worden die binnen de vereniging leven. Kenmerkend is 

dat het geld steeds aan een project wordt besteed waarvan ieder lid profiteert. 
 



Door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal € 50,00 steunt u onze 
initiatieven.  
 
In ruil voor u ondersteuning: 

Wordt uw naam vermeld op een “club van 100” bord in het clubhuis 
Ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor een activiteit die samen de 

sponsorcommissie wordt Georganiseerd. 
Wordt u geïnformeerd over de inkomsten en bestedingen van de club van 100 via een 

nieuwsbrief die jaarlijks verschijnt. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres: 
clubvan100@hcvoorne.nl  
 

 
Met sportieve groet, 
Namens het bestuur van de “Club van 100” 
 
Peter Blok 
Cobie Boer 
Marianne Veenbergen     
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