


SWEETHEIMA.COMJOIN THE CLUB VAN 100

Het aantrekken van voldoende trainers om het spelniveau te verbeteren. 
Het organiseren van specifieke trainingen of clinics, bijvoorbeeld conditietraining.
Het bevorderen van de hockeysport en het stimuleren te sporten en te bewegen.

De Club van 100 is voor leden en niet-leden die graag bijdragen aan de groei van
Hockeyclub Feijenoord. Projecten die wij ondernemen met de financiële bijdrage van de
Club van 100 lopen uiteen. Voorbeelden van de projecten zijn:

Met jouw bijdrage willen we dus meer leden werven en Hockeyclub Feijenoord verder
laten groeien. Dit geld verdwijnt niet zomaar in de algemene middelen; we zetten het in
daar waar de leden dit nuttig vinden.

De bijdrage aan de Club van 100 bedraagt jaarlijks €100,- per lid of fan. Deelname is per
kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Je ontvangt een jaarlijks een factuur. Het
lidmaatschap opzeggen kan schriftelijk of per e-mail, uiterlijk per 1 november van het
betreffende kalenderjaar.

Naast dat je de vereniging steunt om de sportieve prestaties te verhogen van alle teams, is
de Club er ook op gericht om ieders netwerk te helpen uitbreiden. Voor de leden van de
Club van 100 organiseren we jaarlijks terugkerende evenementen en of netwerk-borrels.
Bovendien vermelden we de leden op het speciale “Club van 100-bord”.

Geef je naam, e-mailadres en telefoonnummer en eventueel HCF-
lidmaatschapsnummer door via sponsorcommissie@hcfeijenoord.nl. 

Je ontvangt binnen 14 dagen een betaalverzoek.

Bedankt namens de leden van Hockeyclub Feijenoord!

HOE ONDERSTEUNT DE CLUB VAN 100 ONS?

WAT IS DE BIJDRAGE?

WAT KRIJGT DE CLUB VAN 100 ERVOOR TERUG?

WORD DUS NU LID VAN DE CLUB VAN 100!

Draag jij Hockeyclub Feijenoord een warm hart toe? En wil jij de club financieel
extra ondersteunen? Word dan lid van onze ‘Club van 100’!  De Club van 100
investeert in concrete projecten die zoveel mogelijk ten goede komen aan de
leden en de groei van hockey op Rotterdam-Zuid. Ook heeft de Club van 100 tot
doel het onderling netwerken te bevorderen.


