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Wie blijven/worden onze nieuwe
(hoofd)sponsoren?

Een nieuw commitment voor de komende (idealiter drie) seizoenen
Met een mooi, fris shirt voorzien van een groot, duidelijk logo (of boodschap)
Veel exposure voor de sponsor, de shirtwissel zal voor veel aandacht zorgen
Extra mogelijkheden om teams (Jeugd, Senioren, Trimmers) of scheidsrechters te 
sponsoren

Welkom bij de nieuwe Feijenoord Feijten Sponsorspecial, 

HC Feijenoord heeft en had de afgelopen jaren enorm trouwe en gulle (hoofd)sponsoren.
Meerdere sponsoren hebben significant bijgedragen ten behoeve van keepersoutfits,
specifieke teams, het zomerkamp, trainersjassen etc. Wij zijn die sponsoren allemaal zeer
erkentelijk!

Echter, soms haken er ook wel eens sponsoren af, en blijkt het lastig om nieuwe sponsoren
aan onze club te binden. Per volgend seizoen 2023/’24 gaan we over naar een nieuwe
kledingleverancier. De definitieve keuze is nog niet gemaakt, maar we weten wel dat we
vanaf het nieuwe seizoen toe willen naar minder shirtsponsors (i.p.v. de huidige vier). Het
oogt simpelweg mooier en we kunnen op die manier meer exposure en naamsbekendheid
bieden. Dat biedt mooie kansen:

Kortom, hoe ziet u uw uw rol als sponsor, nu en in de toekomst?

SPONSOR SPECIAL





Besparen op je 
energierekening 
Ieder huis kan energiezuiniger gemaakt worden. Ook dat van jou. 

Wil je ook besparen op je energierekening en je wooncomfort verbeteren? Als coöperatieve bank helpen wij 
jou daar graag bij. 

Met de gratis online HuisScan van onze partner homeQgo krijg je inzicht in jouw energiebesparende 
mogelijkheden. Zo ontdek je hoe je je woning kunt verduurzamen en word je geholpen van advies tot 
installatie.

Ontdek eenvoudig hoe jij je woning energiezuiniger kan maken.

Start de HuisScan op Rabobank.nl/huisscan  



STC-I is al sinds de oprichting van HCF in 2010 toegewijd hoofdsponsor.
STC International, onderdeel van STC Group (voormalig Scheepvaart- en Transport
College), levert en draagt   eersteklas maritieme en logistieke kennis over aan personen,
instellingen en bedrijven op wereldwijde schaal en verhoogt hun opleidingsniveau door
middel van cursussen, trainingen, consultancy en toegepaste wetenschappen.

Powering a greener future with renewable energy
The application of renewable energy is growing immensely. This advancement brings
several advantages, such as energy sustainability and reliability, easier maintenance and
cost-effective energy sources. The implementation of renewable energy in maritime
systems massively improves energy efficiency and reduces the utilization of fossil fuels.
Companies and institutions are going along with this development. But which types of
renewable energy are relevant or is a mix of several types of renewable energy perhaps
needed?

To gain more insight into the background of the energy transition and into the different
types of renewable energy, STC offers the training renewable energy. The aim of this
course is to give the participants a general understanding of the various types of
renewable energy.

Eersteklas maritiee en logistieke kennis



 Een echte netwerker, met goede contacten in het Rotterdamse bedrijfsleven of in de
fondsenwereld; of
 Een goede Marketeer, met creatieve ideeën en digitale skills, of
 Heb je gewoon zin om je steentje bij te dragen?

Sponsorgelden zijn samen met contributies en horeca de belangrijkste bronnen van
inkomsten voor HC Feijenoord. Sponsoren maken het mede mogelijk dat wij de gezellige,
toegankelijke en inclusieve hockeyvereniging 'Op Zuid' zijn. Help jij ons mee om te bouwen
aan een mooi, divers sponsorportefeuille? Ben jij: 

1.

2.
3.

Dan roepen we jou op om je aan te melden! Lid zijn van de sponsorcommissie kost hooguit
een paar uur per week. We doen niet aan uitgebreid overleggen en we houden ervan nieuwe
dingen te proberen en sponsoring een beetje luchtig te houden. Wat we momenteel missen
zijn mensen met een netwerk in het Rotterdam-Zuid bedrijfsleven, evenals ‘digital natives’. 

Kortom, heb je interesse of heb je vragen: mail naar sponsorcommissie@hcfeijenoord.nl of
bel 06-11025146

Vacature Sponsorcommissie

mailto:sponsorcommissie@hcfeijenoord.nl


De Haij & Van der Wende advocaten zoekt:

Jurist / (beginnend) advocaat medewerker omgevingsrecht

KOM JIJ ONS TEAM 
VERSTERKEN?

Omdat ons kantoor groeit zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Wij hebben ruimte voor een jurist omgevingsrecht met 

affi niteit voor het algemeen verbintenissenrecht, die de ambitie heeft om advocaat te worden. Ben je al advocaat gespecialiseerd 

in bestuursrecht en/of omgevingsrecht én ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ook dan komen wij graag met jou in contact!

Over ons 
De Haij & van der Wende is een kantoor met een team van acht 
advocaten met een Rotterdamse mentaliteit en aanpak. 

Ons kantoor is een commercieel advocatenkantoor, gevestigd in Capelle 
aan den IJssel, onder de rook van Rotterdam. We werken voornamelijk 
voor ondernemingen (mkb en groot mkb) en (non-profi t) organisaties. 
Binnen ons kantoor staan drie expertises centraal: ondernemingsrecht, 
vastgoedrecht en arbeidsrecht. Met deze verschillende expertises bieden 
wij onze cliënten een full-service aanpak. 

Binnen de expertise vastgoedrecht adviseren wij over zeer uiteenlopende 
juridische aspecten, zoals bestemmingsplannen, erfpachtproblematiek, 
omgevingsvergunningen, maar ook over bestuurlijke sancties en 
andere besluiten. Je zult dus vaak tegenover de gemeente en andere 
overheden staan. Ook kun je worden gevraagd om mee te denken in 
bestuursrechtelijke procedures van werkgevers tegen het UWV.

Ben jij dit?
• Een advocaat of jurist met minimaal drie jaar relevante werkervaring

op het gebied van het omgevingsrecht en/of bestuursrecht;
• Je weet de weg te vinden in het algemeen verbintenissenrecht en

bent bereid om je hier verder in te ontwikkelen;
• Je bent gemotiveerd te werken voor ondernemers;
• Je kunt goed luisteren en herkent ‘het verhaal achter de vraag’;
• Je begrijpt als geen ander wat belangrijk is voor de ondernemer en

kunt snel schakelen als dat nodig is;
• Je vindt het leuk om relaties op te bouwen en te onderhouden;
• Je krijgt energie van samenwerken, ook in uitdagende situaties;
• Je voelt van nature aan waar de samenwerking beter kan en gaat

hiermee ook aan de slag;
• Je hebt plezier in het begeleiden van minder ervaren collega’s en

waar nodig het werken in teamverband.

Dan bieden wij jou: 
• Een zelfstandige rol met veel verantwoordelijkheid;

• De mogelijkheid om advocaat te worden met een groot en divers

cliëntenbestand uit Rotterdam en omstreken;

• Een ambitieus team met een informele sfeer en relaxte omgangsvormen;

• De mogelijkheid om twee dagen in de week een juridisch medewerker

mee te laten werken in jouw zaken;

• Een goede balans tussen werk en privé met veel fl exibiliteit (thuiswerken

of parttimemogelijkheden);

• Natuurlijk de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en specialisatie

opleidingen;

• Interne doorgroeimogelijkheden;

• Naast een goed salaris ook mooie secundaire arbeidsvoorwaarden,

zoals een auto van de zaak en gratis golfen bij de Golfclub Capelle.

Herken jij jezelf in dit profi el? 
Mail dan nu jouw CV naar: d.oud@haijwende.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Barbizonlaan 82 | 2908 ME Capelle a/d IJssel
010 220 44 00 | mail@haijwende.nl  |  haijwende.nl

mailto:sponsorcommissie@hcfeijenoord.nl


Beren (Ursidae) vormen een familie van roofdieren (Carnivora). Beren maken deel uit van
de Caniformia, waartoe onder andere ook de hondachtigen worden gerekend. De familie
telt acht moderne soorten, verdeeld over vijf geslachten. De meeste beren zijn groot en
log van gestalte, hebben stevige, korte ledematen en een kleine staart. Het lichaam is
bedekt met een dikke vacht en de kop heeft een relatief lange snuit en kleine, afgeronde
oren. 

Tot zover Wikipedia. Restaurantketen De Beren is een begrip in Rotterdam. Bij De Beren
kun je ook de hele dag door volop genieten. Schuif bij hen aan voor een smakelijk ontbijt,
een goede bak koffie, een gezellig diner, een sfeervolle borrel of laat de allerbeste
gerechten gewoon thuisbezorgen. De Beren zetten voor jou altijd een stapje extra. Met
ruim 50 restaurants en meer dan 30 bezorgrestaurants zijn ze een onmisbare speler in de
horecamarkt en ziet de toekomst er overheerlijk uit.

Na twee jaar afwezigheid zijn De Beren Rotterdam-Zuid weer terug als sponsor van HC
Feijenoord, waarbij ze zowel de club van extra financiële armslag voorziet, als ook Heren
1 van nette trainingsshirts. Mocht u binnenkort iets te vieren hebben, of gewoon trek
hebben, schuif dan eens aan bij De Beren Rotterdam-Zuid, geef aan dat u bij HC
Feijenoord hoort en plaats een leuke foto op social media. Dat vinden ze leuk!

Welkom terug De Beren Rotterdam-Zuid



Circa 7.800 euro ophalen is één ding, maar waar geven we dit nu eigenlijk aan uit? De 
afgelopen 12 maanden heeft de Club van 100 niet stil gezeten. Door Covid gingen veel 
gewone trainingen of wedstrijden niet of in mindere mate door. De Club van 100 heeft 
verschillende activiteiten georganiseerd, mede door uw 100,-.

De Club van 100, wat doet 'ie nou?

Zondagochtendclinics met HockeyWerkt
Acht weken lang hebben in totaal 155 kinderen 1,5 uur per week extra hockeytraining
gekregen. De trainingen werden verzorgd door de organisatie HockeyWerkt, door trainers
die zelf bij verschillende clubs in Dames of Heren 1 spelen. Met maximaal 7 à 8 kinderen
per trainer, konden de kinderen optimaal en met volle aandacht trainen op verschillende
‘technische’ aspecten. 

Bowie van der Schoot, HockeyWerkt vertelt: “Iedere zondagochtend zijn wij met een groep
fanatieke spelers uit de E, D- en C-lijn aan de slag gegaan met verschillende technieken.
Iedere week stond er een nieuwe techniek centraal, zoals de push en de forehand slag, en
nieuwe technieken als de schijnflats, of de dubbelhandige blocktackle.” 

Kings & Queens Clinics op 28 en 29 april 2022
Tijdens Koningsdag zaten onze leden ook niet stil. Twee middagen, 74 deelnemers en veel
Vrijheidssoep werd er uitgedeeld tijdens de Kings & Queens Clinics afgelopen april. 

Weg met de KerstKilo’s Clinics
Gedurende drie dagen in december '21 stond de jeugd volledig ingepakt met truien,
regenjassen, mutsen en zelfs met skipakken op het veld voor de Weg met de Kerstkilo’s
Clinics. Om de spierpijn wat te verzachten, sloten we elke dag af met warme chocolademelk
en oliebollen.

Deze winter zullen er geen extra clinics worden georganiseerd. Na een peiling bleek slechts
10% van de ouders/leden enthousiast te zijn voor nieuwe clinics. 



Welkom bij LMC Voortgezet Onderwijs. In ons brede aanbod van geweldige scholen vindt
jouw kind zeker weten wat je zoekt. Doe inspiratie op en kom vooral de sfeer opsnuiven
op onze scholen! Of kijk op www.schoolvinden.nu, daar kun je een handige interesse-test
doen en heel veel filmpjes bekijken.

LMC Voortgezet Onderwijs verzorgt vanuit 23 scholen in Rotterdam voortgezet onderwijs.
In totaal werken meer dan 1.200 mensen aan de ontwikkeling van ruim 8.600 leerlingen
op alle onderwijsniveaus, van praktijkonderwijs t/m gymnasium. Wij bieden persoonlijk en
veelzijdig onderwijs op onze kleinschalige scholen.

Zit jouw kind in groep 7 of 8 en zoek je
een leuke, goede middelbare school?

http://www.schoolvinden.nu/


Als 24-uurs dienstverlenend bedrijf is Wilchem gespecialiseerd in het beheersbaar
maken van de gevolgen voor de omgeving bij milieu-incidenten, ongevallen met
(gevaarlijke)stoffen en incident management. Daarnaast zijn wij een adviesbureau op
het gebied van kwaliteit-, arbo- en milieucertificeringen.

Wilchem is onderdeel van VolkerWessels. Belangrijk voor hen is het veilig werken. Als
motto hebben wij “We werken veilig of we werken niet”. 

Kinderen horen ook veilig te kunnen sporten. Sinds jaren is Wilchem daarom sponsor
van ‘beschermende kleding’. Denk aan keepershelmen, legguards, harnas, etc. Dit
seizoen kunnen we door Wilchem’s steun onder andere mooie nieuwe keepersshirts
gaan aanschaffen.

Wilchem, sponsor van beschermende
kleding



Cure+ is in 2019 sponsor geworden van HC Feijenoord, omdat we de doelstelling van
HCF (gelijke kansen voor iedereen) onderschrijven en financieel willen ondersteunen.
Dankzij HCF sporten veel kinderen op Zuid voor wie sport anders onmogelijk was
geweest! Daarnaast werken we samen op gebied van blessurepreventie.

Regelmatig is een fysiotherapeut aanwezig op de club (niet tijdens de winterstop), het
voordeel van deze samenwerking tussen HC feijenoord en Cure+ is dat we door middel
van directe communicatie met coaches en trainers en sportspecifieke training (op het veld)
de ideale omstandigheden creëren voor een spoedig herstel.

Waarmee kunnen wij u helpen? Maak een afspraak en bel tijdens kantooruren (ma t/m vr
8.00 - 17.00 uur) naar 010 - 307 20 04.

Cure+ biedt de beste zorg voor lichaam en beweging. Met diverse
praktijken met locaties in de regio Rijnmond bouwen wij aan een
sterk netwerk op het gebied van zorg voor het bewegingsapparaat.
Wij werken hierbij nauw samen met verwijzers en zorgaanbieders.

Cure+ is de vaste fysiotherapeut van HC Feijenoord. 

Waarmee kunnen wij u helpen?



Smits Vastgoedzorg, of eigenlijk Peter en Laura Aalberse, zijn al jarenlang betrokken bij
HCF; als sponsor, als ouder etcetera. Met dit soort trouwe supporters kunnen we stug
door blijven bouwen aan een sterker HC Feijenoord. 

Goed voor iedereen
Advies, herontwikkeling, transformatie of onderhoud. Wat de wens ook is. Voor wie het
ook bedoeld is. Wij overzien het hele project en hebben oog voor ieders belang. Zo zorgen
we samen dat de resultaten behaald worden waar iedereen beter van wordt.

Samen bieden wij zorg voor vastgoed in alle soorten en maten. Als team werken wij
intensief samen met onze opdrachtgevers, projectleiders en vakmensen om kosten,
opbrengsten en kwaliteit voorspelbaar en beheersbaar te houden. Zo gaan we samen
voor het beste gezamenlijke resultaat. En zorgen we ervoor dat het goed is voor de
bewoner, de opdrachtgever en de vakman. Dát is goed voor iedereen.

Smits Vastgoedzorg, Goed voor iedereen.

Smits Vastgoedzorg, goed voor iedereen



De Makelaars.nu is al vele jaren een trouwe supporter van onze vereniging. Niels Baars
schreef al eerder: “HCF moet over 10 jaar nog steeds een florerende club zijn met eerste
elftallen die uitkomen in de hogere klassen. In mijn optiek de basis voor het aanblijven van
talentvolle jeugdspelers.”

Kies niet zomaar een makelaar!

In 2010 zijn Jeroen en Erik Jenné en Niels Baars met De Makelaars Jenné Baars Jenné
gestart. Met kantoren in Rotterdam en Zoetermeer bedienen wij de ons bekende regio’s
Rijnmond en Haaglanden. Ons kantoor heeft een frisse kijk op de recente ontwikkelingen
binnen onze werkgebieden. Het team bestaat uit drie beëdigde NVM Makelaars/
gecertificeerde taxateurs, KRMT'ers en een accurate en ervaren binnendienst.

Korte lijnen, één vaste makelaar per opdrachtgever en een actieve “handen uit de
mouwen”-mentaliteit maken ons een daadkrachtig kantoor. Juist deze persoonlijke aanpak
past ons inziens in de huidige tijd. Realiteitszin, gedrevenheid en hard werken zijn onze
kernwaarden en hiermee hebben wij in onze jonge historie een goede naam opgebouwd.

Ons kantoor is gespecialiseerd in nieuwbouw, bestaande bouw, taxaties en advisering.
Meer weten? Kijk op www.demakelaars.nu. 

www.tuindershofzuid.nl

http://www.demakelaars.nu/


Balance in Business Performance
Hoewel Carlo’s hart (ook) ligt bij Pollux, is hij met zijn bedrijf
Koch Interim Management al jarenlang trouwe sponsor bij
HCF. Koch Interim Management ondersteunt organisaties bij
het realiseren van hun doelstellingen op het snijvlak van de
primaire organisatieprocessen en ICT. Dit gebeurt zowel
door vanuit het primair proces de ICT-doelen te bepalen en
aan te sturen als door vanuit de ICT-organisatie actief het
primair proces te ondersteunen. De manier waarop verschilt
per organisatie en vooral per doelstelling. Die ondersteuning
kan als onderdeel van de lijnorganisatie of in de vorm van
project- of programma-management. Het beoogde resultaat
staat daarbij voorop.

Carlo, interim manager en zelfstandig ondernemer op het
snijvlak van de primaire organisatieprocessen en ICT,
bedankt voor alle geldelijke steun.

Dit kantoor van sponsor Rob Baumgardt richt zich voornamelijk op het verlenen van
rechtsbijstand in cassatieprocedures in het strafrecht. Het kantoor treedt ook op in
'gewone' (commune) strafzaken. Het gevecht van het aangeklaagde individu of het
aangeklaagde bedrijf tegen het machtige overheidsapparaat bood en biedt veel inspiratie.

Rob had en heeft kind(eren) die spelen bij HC Feijenoord. Daarom wil hij al jaren
betrokken bij de vereniging als sponsor. Door de hulp van ondernemingen als Baumgardt
Strafcassatie Advocatuur kan HCF blijven bouwen aan de toekomst.

Kortom, gaat u het gevecht aan samen met Rob Baumgardt?
Bel hem op 010 - 310 02 70.

Baumgardt Strafcassatie Advocatuur



Tandarts, sponsor en bitjeshappen
Afgelopen september was er gelegenheid om een
gebitsafdruk te laten maken voor een professionele
gebitsbeschermer voor Hockey Club Feijenoord. Dat kon
bij Mondzorg Dudokplein, sponsor sinds een aantal jaar.

Het team SPTL & Mondzorg Dudokplein was aanwezig op dinsdag 27 september van
18.30 - 21.00 uur. Enkele tientallen hockeyspelers hebben gebruikgemaakt van de
Bitjeshapdag. 

Heb je deze Hapdag gemist of heb je een beugel?
Je kunt alsnog bij Mondzorg Dudokplein langskomen om te happen. Bel naar de praktijk
om een afspraak te maken: 010 - 763 03 00.

Mike van Joost, tandarts en speler van HC Feijenoord Heren 1



Pure bevlogenheid sinds 1973
Kopen bij Asto is een ervaring als geen ander. De aankoop van een keuken moet een
warm en voldaan gevoel geven. Daarom nemen we onze tijd. We lezen tussen de
regels door om volledig te doorgronden wat je individuele wensen zijn. In een losse
aangename sfeer. Maatwerk door persoonlijke benadering. Kortom, een klant mag zich
bij ons echt koning voelen.

Asto is bepakt met een rijke geschiedenis. Al bijna 50 jaar zijn we een topspeler op het
gebied van keukens. Dat uit zich in een nog altijd groeiende kennis en ervaring en een
productaanbod dat verfijnd, degelijk én innovatief tegelijkertijd is. Maar denk niet dat we
op onze lauweren rusten. De wil om voorop te blijven lopen is nog altijd groots.

Kom eens langs! Asto BV, Driemanssteeweg 170, Rotterdam. Of bel 010 443 02 10



BitQ en HC Feijenoord horen bij elkaar

BitQ helpt klanten met hun informatietechnologie, met het stroomlijnen van hun
bedrijfsvoering en het permanent verhogen van kwaliteit en productiviteit van hun
dienstverlening. BitQ is daarbij altijd op zoek naar haar het leveren van toegevoegde
waarde binnen projecten en organisaties. Met Hockey Club Feijenoord is het niet
anders: er is zware competitie, er moet in weer en wind gepresteerd worden en er is
altijd de drive om het volgende week weer wat beter te doen dan afgelopen week.
Vrijwilligers en trainers zetten zich permanent in om het niveau te verhogen, ook omdat
het samen hockeyen sociale verbondenheid stimuleert en onze teams leren samen aan
een resultaat te werken.

Daarom heeft BitQ dit jaar warme jassen aan de trainers ter beschikking gesteld, zodat
dat gure klimaat niet meer het probleem kan zijn. Ook als blijk van waardering voor de
inzet van al die vrijwilligers voor een mooie club, waar zoveel actieve leden elke week
weer zoveel plezier beleven aan het hockeyen.

Christiaan Borstlap, Directeur BitQ

mailto:Winnen@BitQ.nl


Al meer dan 38 jaar expertise

Bij Matrans dragen we de Rotterdamse mentaliteit uit. Niet lullen maar poetsen en de 

handen uit de mouwen. Onze collega’s hebben geen last van hoogtevrees, zijn 

stressbestendig en vinden het niet erg om nachtdiensten te werken. Door de nauwe 

samenwerking met ECT Hutchison Ports (Europe Container Terminals) is Matrans snel 

uitgegroeid tot een begrip in de Rotterdamse haven. In de dynamische omgeving van 

de grootste terminals van Rotterdam verricht Matrans haar werkzaamheden. 24 uur

per dag en 7 dagen in de week. Op containerschepen die inmiddels zijn gegroeid tot 

een lengte van meer dan 300 meter en een volume hebben tot 20.000 containers.

 

Bedankt aan alle sponsoren, namens alle HCF leden,

Graag tot ziens tijdens de volgende Sponsor- en Club van 100 bijeenkomst.




