
 
 
 
 
Beste leden, 
 
Goed nieuws de nieuwe clubkleding is onderweg! 
 
Zoals je wellicht weet is er de afgelopen periode keihard gewerkt aan de nieuwe clubkleding van onze vereniging. 
Er was ook haast bij aangezien de afspraken met Sport 2000 geëindigd waren en veel kleding niet meer 
leverbaar was. Dat betekende naast kleurstellingen, materialen, stijlen en noem maar op ook een nieuwe 
overeenkomst met een nieuwe kledingleverancier. Na zorgvuldige afweging en input & ervaringen van leden is er 
gekozen voor JaWa. De reden hiervoor is dat zij een echte hockey-specialist zijn, ze begrijpen kwaliteit & 
leveringsbetrouwbaarheid en we hebben goede afspraken kunnen maken. 
 
Om het nieuwe clubshirt te ontwerpen is er aan meerdere leden gevraagd mee te denken en daar is iets heel 
moois uitgekomen. Nieuw is dat we nu ook een ‘uit’-shirt & -sokken (natuurlijk niet verplicht maar in overleg met 
het team) en een keepershirt hebben. De verwachting is dat in de loop van volgende week (eerste week 
september) de shirts binnenkomen bij Jawa, daarna volgt de rest (o.a. trainingspakken). Ondertussen zijn de 
broekjes & rokjes en sokken al op voorraad en zijn deze online te bestellen ( http://hockeycity.nl/clubkleding/hc-
voorne/ ), op de club zijn uiteraard pas-shirts aanwezig. Natuurlijk kan je ook naar de winkel in Schiedam gaan, 
daar is de gehele clubkleding-lijn binnenkort te bewonderen en te passen. Je kan dan ook direct je outfit verder 
uitbreiden, want ieder lid van HC Voorne krijgt 10% korting op sticks en schoenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Hierboven onze nieuwe shirts met als voorbeeld de plaats waar een sponsor komt te staan (mits van toepassing)) 
 
Om de overstap te versnellen naar de nieuwe clubkleding is er besloten dat de club € 5,00 bijdraagt bij aankoop 
van een nieuw shirt en als er ook een broekje/rokje bijgekocht wordt dan wordt de bijdrage € 7,50. Enige 
voorwaarde is dat de aankoop voor 1 november dit jaar moet zijn gedaan. Dit geldt natuurlijk voor de leden en 
teams die geen sponsor hebben. Voor de teams die wel gesponsord worden zijn er uiteraard goede afspraken 
gemaakt met dito kortingen, ook is er een sponsormenu-kaart in de maak. Hierover kan contact opgenomen 
worden met Martin Felling. 
 
Natuurlijk hebben wij met JaWa afgesproken dat zij tijdens het gehele hockeyseizoen meerdere keren aanwezig 
zullen zijn op onze club en dat er speciale events georganiseerd worden in de winkel in Schiedam speciaal voor 
HC Voorne leden. Uiteraard worden jullie hier over geïnformeerd. 
 
Op naar een mooi hockeyseizoen! 
 
 
Bestuur HC Voorne 
 
 
 
  

 
 
Jan Evertsenweg 36 
3115JA Scheidam 
010- 4270106 


