
  NIEUWSBRIEF SPONSORCOMMISSIE 

 

 

Beste Leden, 
 

Het seizoen is al weer volop aan de gang. Voor de sponsorcommissie een mooi moment om 
onze leden te informeren over de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van Sponsoring. 
 
Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om 
voortbestaan en ontwikkeling op het gebied van kwaliteit/professionalisering . Voor  
HC Montfoort is dat niet anders. Dat is de reden, waarom wij de komende jaren stappen 
willen maken op het gebied van sponsorbijdragen. 
 
Om deze groei te bewerkstelligen is het belangrijk dat onze commissie goed bezet is. Vanaf 
dit seizoen zijn wij uitgebreid met Suzanne Achterberg en zijn wij met 3 personen. Extra 
handjes en/of ideeën zijn echter van harte welkom. Wilt u hieraan een bijdrage leveren 
schroom niet om met ons contact op te nemen via 
sponsorcommissie@hockeyclubmontfoort.nl 
 
Wat is er de afgelopen maanden gebeurd: 
 

Hoofdsponsoring: 
 
Van den Pol Elektrotechniek B.V. 
 

 
 
Het contract  met Van den Pol Elektrotechniek is verlengd.  De afgelopen 6 jaar is Van den 
Pol Elektrotechniek al onze shirtsponsor en siert het logo op onze shirts. Dit vertrouwde 
beeld blijft voor de komende 3 jaar. 
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Wij zijn hiermee zeer blij en bedanken Wim en Ike voor het feit, dat zij onze vereniging 
trouw zijn en blijven steunen. 
 
Rabobank Utrechtse Waarden e.o. 
De Rabobank Utrechtse Waarden heeft het contract met onze verenging voor 3 jaar 
verlengd. Ook voor de Rabobank geldt dat zij  HC Montfoort al vele jaren steunen. 
Ook hen bedanken wij voor de steun en de loyaliteit richting onze vereniging. 
 
Intersport Twinsport 
Het contract met onze kledingleverancier Intersport Twinsport Woerden is verlengd. De 
komende jaren zullen zij de clubkleding en trainingspakken voor ons blijven verzorgen. 
Onderdeel van dit nieuwe contract is dat wij overstappen op een nieuw merk, namelijk 
Indian Maharadja. Zoals bekend krijgen alle leden binnenkort gratis een nieuw clubshirt en 
kunnen tegen een actieprijs een nieuwe broek/rok en kousen aanschaffen. Met deze 
afspraken hebben wij er alle vertrouwen in dat alle teams dit seizoen weer top gekleed op 
het veld staan. 
 

Reclameborden: 
Het aantal reclameborden langs onze velden is uitgebreid. De volgende bedrijven hebben 
een reclamebord langs ons veld laten plaatsen: 
 

- De Ortho 
De Ortho houdt zich bezig met orthodontische zorg op maat in een vriendelijke, moderne en 

professionele omgeving voor zowel kinderen als volwassenen. Zij zijn gespecialiseerd om uw 

gebit te corrigeren op een manier die bij u past. De praktijk van de Ortho is gevestigd in 

Woerden, Molenvlietbaan 1. 

- Veenbrink RVS 
Veenbrink is al ruim 15 jaar actief in de roestvrijstaal industrie en maakt hoogwaardig 

afgewerkte roestvaststalen producten. Veenbrink is actief in verschillende branches en 

heeft een kwalitatief goede naam opgebouwd. In Montfoort zijn zij uiteraard ook bekend 

vanwege het Knopenbad. 

- E-Control 
Met ruim 20 jaar ervaring biedt E-Control een uitgebreid dienstenpakket aan adviezen en 
inspecties. E-Control heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een serieuze, 
gerenommeerde en onafhankelijke partner voor het uitvoeren van NEN 3140 inspecties en 
NEN 1010 opleverinspecties en van verzekeringsinspecties. Ook zijn zij gespecialiseerd in het 
inspecteren van medisch geclassificeerde ruimten in ziekenhuizen en klinieken en het 
inspecteren van noodverlichting. Bij het adviesbureau kunt u terecht voor adviezen met 
betrekking tot gebouw gebonden installaties. 
 

Wij bedanken de betreffende sponsoren, dat zij HC Montfoort op deze wijze willen 
ondersteunen.  
 

 
 



Teamsponsoring: 
Als vereniging vinden wij het prachtig als onze teams er goed gekleed uit zien. 
Trainingspakken maken daar een onderdeel van uit. Om dit aantrekkelijk te maken hebben 
wij met onze kledingleverancier Intersport Twinsport prima prijsafspraken kunnen maken.  
 
De volgende bedrijven hebben afgelopen maand een team voorzien van trainingspakken: 
 
Mas Mik/Konincks Retail 

Deze 2 bedrijven voorzien MB1 van mooie nieuwe 
trainingspakken. 
 
Mas Mik verzorgt in Benschop op het terrein van 
boerderij de Haan Abrona vergaderingen en feesten. 
Daarnaast bieden zij catering op locatie en een 
broodjes-service voor de regio. 
Konincks Retail combineert puur ondernemerschap met 
succesvolle franchiseformules en uitdagende 
vastgoedprojecten. 

 
 
 

 
Hasler: 

Hasler heeft het nieuw gevormde damesteam 
DJ1 team voorzien van trainingspakken, zodat 
zij dit jaar goed gekleed naar de wedstrijden 
gaan. 
Hasler, gevestigd in Utrecht, houdt zich bezig 
met het ontwerp, de productie en verkoop 
van hoogkwalitatieve led-verlichting. 
 

 
 
 
 

 
 
Ook deze sponsoren willen wij bedanken voor het feit dat zij willen bijdragen aan een mooie 
uitstraling van onze teams en dus onze club. 
 
Heeft u ook interesse om een team in mooie trainingspakken/hoodies te steken, te 
verblijden met sporttassen voorzien van uw logo of een reclamebord/spandoek te plaatsen 
langs onze velden neemt u dan contact op met sponsorcommissie@hockeyclubmontfoort.nl 
of een van de contactpersonen van de sponsorcommissie. Voor meer informatie zie de 
website.  
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