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KOM NU IN ACTIE, WIJ HEBBEN U NODIG ! 

SPONSOR CLUB VAN #99 

 
Beste (ouders van onze) leden,  teambegeleiders en overige  betrokkenen,  

 

Zoals duidelijk is geworden tijden de ALV, laat de begroting van de vereniging een groot tekort zien. Sinds kort is 

de Marketing & Sponsor Commissie opnieuw gevormd en van start gegaan. Verschillende oude en nieuwe ideeën 

komen nu van de grond waaronder “De Club Van #99 Sponsor actie”. Met de sponsorgelden uit deze actie 

kunnen wij het tekort deels aanvullen. 

 

Als wij niet in actie komen, zal onze mooie vereniging waarschijnlijk niet meer kunnen bestaan in het seizoen 

2022/2023. Er is dus een dringende noodzaak om sponsorgeld binnen te halen. Wij vragen een ieder om mee te 

werken aan dit nieuwe sponsorplan dat zorgt voor een behoorlijk groot aantal “kleine sponsors” in de vorm van 

€99. Dat zal bijdragen in het behoud van onze vereniging; dus echt IEDEREEN wordt verzocht om meedoen. 

 

Met 18 Teams en een aantal overige betrokkenen  zijn er  ongeveer 400 mensen die elk één sponsor zoeken voor 

de “Club van #99” Op die manier kunnen wij alleen al een bedrag binnenhalen van €39.600. Dit is een groot 

bedrag en vele handen maken licht werk! 

 

Als wij dit met zijn allen gaan doen, kunnen wij de komende seizoenen gewoon lekker blijven ijshockeyen! 

Doen we dit niet, dan is het einde van vereniging Hijs Hokij Den Haag  in zicht. 

Maar iedereen doet mee; iedereen gaat zijn schouders eronder zetten want….. WZHWZDB !! 

 

Wat vragen wij dan van u?  

Zoek in uw netwerk een sponsor die bereid is om €99 te doneren. Wellicht bent u zelf werkzaam als ZZP’er of in 

een B.V.? Zoek anders binnen uw familie, vrienden, kennissenkring of in uw buurt een buurman/buurvrouw 

iemand die als ZZP’er of in een B.V. werkzaam is. Stap desnoods de koffietent binnen of spreek een klusbedrijf in 

uw buurt aan en doe uw verhaal. Help ons! 

Gebruik (eventueel) pagina 2 van deze brief, om uw verhaal kracht bij te zetten. En gebruik de antwoordstrook 

om een sponsor aan te melden. Meer kopietjes zijn verkrijgbaar in de Puck Inn als u die nodig heeft. 

Zorg dat U minimaal 1x iemand bereid vindt om te sponsoren, meer mag natuurlijk altijd daar hopen wij ook op. 

 

Als er door deze actie een “Grotere Sponsor” van bijvoorbeeld €300, €500, €1000 of zelfs meer zich aanmeldt, 

verwijs deze dan naar onze HHDH Marketing & Sponsoring commissie om dit mogelijk verder af te handelen.  

Meldt dit bij het bestuur via info@hijshokij.nl. Als vereniging doen we er intussen ook alles aan om deze grotere 

sponsors te vinden. 

 

Wij rekenen op uw hulp en medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Bestuur en de Marketing / Sponsor Commissie 
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Wij zijn IJshockeyvereniging HIJS HOKIJ DEN HAAG 

 

SPONSOR CLUB VAN #99 
 

IJshockey is de snelste teamsport ter wereld met als meest bekende speler ooit, Wayne Gretzky #99. 

In Nederland is ijshockey een relatief kleine sport, maar in Den Haag ligt er een rijke historie. HIJS is opgericht op 

19 mei 1933 en daarmee de oudste ijshockeyvereniging van Nederland. Zowel jeugdteams als seniorenteams 

bereiken jaarlijks een groot aantal landelijke finales en winnen daarmee ook vele prijzen.  

 

Wij kunnen met trots zeggen dat onze vereniging HHDH er voor zorgt dat Den Haag gezien wordt als 

ijshockeyhoofdstad van Nederland! 

 

Onze vereniging heeft dringend een groot aantal kleine sponsors nodig…. De Club van #99 

 

Dus vragen wij U om hulp 

 

Het gaat om een relatief klein bedrag van €99 en dit is bovendien als kosten aftrekbaar van de winst voor 

ondernemers en ondernemingen.  

 

Wij als vereniging bieden u hiervoor: 

• 4 vrijkaarten en 4 consumptiebonnen ter waarde van €40 om een BeNeleague wedstrijd bij te wonen. 

(e.e.a. af te stemmen via mail contact). 

• Vermelding op ons sponsorbord in de HHDH Kantine; de Puck Inn. 

• Enkele keren per jaar een Club van 99  Nieuwsbrief via e-mail. 

 

Als U met familie, vrienden of zakenrelaties, een “Friday night Hockey night” op de Uithof wilt bijwonen en 

genieten van “onze sport” zullen wij zorgen voor een warm onthaal, een kopje koffie en een stukje speluitleg, in 

onze  Puck Inn.  Alle deelnemers aan deze sponsoractie kunnen er voor zorgen dat het voortbestaan van ijshockey 

in Den Haag blijft gewaarborgd. 

 

Invullen in blokletters – Uw naam komt dan op de lijst “Club van 99” voor de vrijkaarten en consumpties.  

Via mail houden wij u op de hoogte. Wij nemen uw gegevens op in onze AVG proof data base.  

U ontvangt via mail een lijst met thuiswedstrijden van de BeNe league die u kunt bezoeken. 

 

SPONSORNAAM: ……………………………………………………………….. TELEFOONNUMMER: …….…….……………………………. 

 

E-MAILADRES: …………………………………………………………………………… 

  

FACTUURADRES: …………………………………………………………..………….. HANDTEKENING: ………………………….…………….. 

 

Aanvinken indien u een factuur wenst te ontvangen op uw e-mailadres.  

 

 

€ 99 overmaken op: HIJS HOKIJ DEN HAAG - Rekening Nummer : NL 04 ABNA 0545 6987 23 

Onder vermelding van: Sponsor Naam / Club van 99 

  

NAAM VAN HIJS LID : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Foto maken en mailen aan :  info@hijshokij.nl  / of door het HIJS lid persoonlijk in te leveren bij de Puck Inn 
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