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Beste Eurosponsor, 

 
Dit jaar start Heren 1 met een geheel nieuwe groep in de 3e 
klasse. We hebben grote plannen en willen naast een leuk 
seizoen ook een start maken met een succesvol seizoen. 
Om dit te verwezenlijken vragen we u ons steunen door mee te 
doen als eurosponsor. 

 
Wat houdt dit in: 
U sponsort ons met €1voor ieder gemaakt doelpunt. 
Dus: maken wij bijvoorbeeld 30 doelpunten dit jaar, dan kost u dit €30.  
 
Wat doen wij ermee: 
1. Team kas (50 cent per euro) 
Het geld wordt besteed aan hockeyzaken die ons niveau verbeteren, 
trainingshulpmiddelen (video bijv.), reisgeld, representatie, etc. 
Wij willen dit jaar op alle vlakken gaan ‘scoren’. Wij denken aan: 

• het zorgen voor een teamweekend waar we spelen tegen teams uit het 
buitenland 

• het uitnodigen van hoofdklassespeler(s) die bijv. de strafcorner gaan 
verbeteren 

• het bezoeken van wedstrijden op (inter)nationaal niveau waarbij er 
geleerd kan worden van spelpatronen, tactische zaken e.d. 

• zorgen voor teambuilding 
 
2. Nieuw kunstgrasveld (50 cent per euro) 
Om een aanzet te geven voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld heeft 
Heren1 het initiatief genomen van elk ingelegde euro de helft te reserveren. Op 
deze manier hopen wij dat andere sponsors ons voorbeeld volgen en dat zo een 
mooie nieuwe mat mogelijk wordt. We hebben het hard nodig in Tiel! 
 
Verder zult u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen binnen 
ons team en zal er 2 maal een geheel verzorgde middag worden georganiseerd 
waarbij Heren 1 u uitnodigt en zorgt voor een hapje en een drankje. Het 
begeleidingsteam zal dan een aantal zaken toelichten. 
 
Wij willen benadrukken dat er dit jaar een zeer gemotiveerd en getalenteerd 
team staat waar alle neuzen de goede kant opstaan en wij willen er een 
geweldig hockeyjaar van maken. 
Alvast hartelijk dank voor Uw steun! 
 
Met sportieve groet, 
 
THCC ‘De Kromhouters’ Heren 1 
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Naam eurosponsor: .......................................... 
 
Adres:  ........................................................... 
 
Postcode & Woonplaats:  ................................... 
 

 Telefoonnummer:  ............................................ 
 
 Email adres:  .................................................. 
 
O Ja, ik doe graag mee en betaal € 1,00 per gescoorde goal door 

THCC ‘De Kromhouters’ Heren 1 tijdens competitiewedstrijden. 
(te betalen in twee termijnen, in december 2009 en mei 2010) 

 
 
Datum:............................  Handtekening: 
 
Ondertekend contract gaarne retour aan: 
Duco van Schaik 
Ruisvoorn 20 
4007 NH Tiel 
Fax: 084-7258718 
Email: ducovanschaik@kpnplanet.nl 
Email: kromhouters.coach@me.com 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
ons tijdens de hiernaast genoemde 
wedstrijden aan te moedigen. 
Aanvang: 14:30 uur. 
 
 
 

Datum 
13-09-2009 Dorsteti Kromhouters 
20-09-2009 Kromhouters Civicum 
27-09-2009 Beuningen Kromhouters 
04-10-2009 Kromhouters Spitsbergen 
11-10-2009 Bemmel Kromhouters 
18-10-2009 Kromhouters Berlicum 
01-11-2009 Doetinchem Kromhouters 
08-11-2009 Kromhouters Wijchen 
15-11-2009 Zevenaar Kromhouters 
22-11-2009 Rosmalen Kromhouters 
29-11-2009 Kromhouters Barneveld 
06-12-2009 Kromhouters Dorsteti 
07-03-2010 Civicum Kromhouters 
14-03-2010 Kromhouters Beuningen 
21-03-2010 Spitsbergen Kromhouters 
28-03-2010 Kromhouters Bemmel 
11-04-2010 Berlicum Kromhouters 
18-04-2010 Kromhouters Doetinchem 
25-04-2010 Wijchen Kromhouters 
02-05-2010 Kromhouters Zevenaar 
09-05-2010 Kromhouters Rosmalen 
16-05-2010 Barneveld Kromhouters 


