HDS is onze vereniging, een vereniging met van jong tot oud een grote verbondenheid.
Het hart van onze vereniging is de jeugd en jongste jeugd en daarom hebben een aantal enthousiaste
ouders voor HDS bedacht. Met dit initiatief willen we de Jeugd en Jongste Jeugd wat extra’s
gaan bieden, want binnen HDS hebben we veel zaken op orde maar er zijn zeker ook zaken toe aan
vernieuwing of verbetering zoals:
Extra trainers voor alle jeugd en jongste jeugdleden (en dan bij voorkeur trainers uit de HDS gelederen).
Keepersmaterialen, ballen, goaltjes, het aankleden van coaches en trainers, …
Bovenstaande kost, zoals u zult begrijpen wel geld. Binnen een andere hockeyvereniging zou dit
waarschijnlijk effect hebben op de hoogte van de jaarlijkse contributie.
Binnen HDS willen we juist voor een ieder toegankelijk zijn en vragen daarom hulp van de mensen met
een hart voor HDS en die het kunnen en willen dragen, samen de schouders er onder.
Voor wie is dit dan zult u wellicht denken. Eigenlijk is het antwoord simpel, voor een ieder die wil/ kan
en met een hart voor HDS.
Wij hebben deze opgedeeld in 2 categorieën
• Particulieren - Zij doneren jaarlijks 50,- of een veelvoud hiervan
• Organisaties - Zij doneren n.a.v. een factuur jaarlijks 250,- (excl. BTW) of een veelvoud hiervan o.b.v.
een factuur
Wat krijgt u hiervoor terug:
• Een vermelding op het hart voor HDS bord
• Een prachtig T-shirt bij een minimaal driejarige overeenkomst
• Een uniforme uitstraling van de HDS Jeugd en Jongste Jeugd
• Meer trainers en materialen voor de Jeugd en Jongste Jeugd
Verder krijgt alle ABCD jeugd met hulp van een nieuwe sponsor, Sanidump Den Haag fantastische
hoodies met het voor HDS logo.
Heeft u vragen en wilt u nadere informatie, mail deze dan hartvoor@hchds.nl vergeet niet uw
telefoonnummer erbij te zetten want wij komen graag persoonlijk met u in contact.
Bent u sowieso al enthousiast, ga dan naar de bijlage (onderaan het bericht) en dan zien wij uw
aanmelding graag tegemoet.
Hartelijk dank en tot op HDS!
Namens voor HDS en de sponsorcommissie

Ja ik wil graag meedoen aan deze actie!

Ik ben een particulier
Naam
Adres
E-mail

Ik verbind mij
Minimaal 1 jaar aan deze actie

j/n

Minimaal 3 jaar aan deze actie en
ontvang graag het T-shirt

j/n

Maat T-shirt

s m l xl

Ik vertegenwoordig een organisatie
Naam
Adres
E-mail

Ik verbind mij
Minimaal 1 jaar aan deze actie

j/n

Minimaal 3 jaar aan deze actie en
ontvang graag het T-shirt

j/n

Maat T-shirt

s m l xl

Handtekening

Namens Sponsorcommissie HDS

