
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nieuwsbrief 1 
In deze nieuwsbrief 
o.a.: 
 
*Sponsor/marketing 
*Vriendenloterij 
 

Seizoen 2021-2022 september 2021 

Als we niets doen spelen we na volgend seizoen geen ijshockey meer! 
 
Zoals we al vaker hebben gedeeld, wordt het steeds moeilijker om de 
begroting van de vereniging sluitend te krijgen.  
Bij de financiële stukken voor de ALV was deze keer een doorberekening per 
team toegevoegd. Hierin is te zien dat 14 van de 18 teams onder aan de 
streep een tekort hebben (gekeken naar kosten voor het team en aantal leden 
in team).  
De gesprekken met de gemeente Den Haag verlopen op dit moment goed, 
maar we verwachten daaruit niet binnen korte tijd het bericht te ontvangen dat 
zij subsidie gaan verlenen. We hebben dringend meer inkomsten nodig. We 
moeten dus ook echt zelf aan de slag!  
 

Club van #99 
Met een groepje enthousiaste en gemotiveerde leden zijn we na de ALV aan 
de slag gegaan om een plan uit te werken ten aanzien van marketing en 
sponsoring voor de vereniging.  
Er is een sponsorcommissie gevormd waarin Mike Merkelbag, Dan 
Oosterveer, Harald Assenberg, Kees Baaij, Chantal vd Kleij en Linda van 
Gorkum deelnemen. 
Eén van de ideeën is de Club van #99. In het kort houdt dit idee in dat ieder lid 
van de vereniging 1 sponsor aanbrengt voor de vereniging van €99. Het 
gehele plan zullen we zo spoedig mogelijk aan de leden presenteren.  
 
Natuurlijk zoeken we sponsors in alle maten; grote én kleine sponsors. De 
commissie is bezig met het opstellen van een marketing -en sponsorplan en 
sponsorpakketten.  

 
Stil zitten is er niet bij; voor niemand niet! 

 
 
 
 

We hebben jullie nodig! 



 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 

    

 
 
 

 IJshockeyvereniging Hijs Hokij Den Haag jeugd en senioren 

 Hijs Hokij Den Haag - IJshockeyvereniging  
 

  

Het eerste succes kunnen we 

al delen       

In juli kregen we te horen dat 
onze vereniging geselecteerd 
was voor ‘Club van de week’ 
van de Vriendenloterij. 
Wij hadden onszelf hiervoor 
aangemeld met de vraag voor 
ondersteuning bij de kosten 
voor nieuw materiaal voor de 
ijshockeyschool. Er werd een 
projectplan ingediend en in 
augustus hoorden we dat we 
uitgekozen waren als 
gelukkige winnaar.  

Vriendenloterij 
Vrijdag 24 augustus was 
de uitreiking van de prijs op 
De Uithof.  
Raymond Renirie, Chantal 
van der Kleij, Richard 
Hotinga, Rob Hols en 
Esther Calame waren bij 
deze uitreiking aanwezig. 
Ter plekke werden wij 
verrast met een cheque 
van €5000,-.  
Dit geld wordt besteedt aan 
de aanschaf van nieuwe 
uitrustingen zodat kinderen 
en volwassenen tijdens  

een proefles goed 
beschermd op het ijs staan. 
Maar er wordt bijvoorbeeld 
ook een hockeytouw 
aangeschaft van 30 meter 
om de ijsbaan te kunnen 
verdelen in meerdere delen  
tijdens een training en 
wedstrijden (U13). 
 
 



 

1e sponsor successen 
De teams van HHDH 2 en 
HHDH 3 hebben aangeven 
dat zij 1x in de maand 
gezamenlijk gaan trainen. 
Hiermee besparen zij samen 
voor de vereniging de kosten 
van 6 uur ijs dit seizoen. Heel 
fijn dat jullie zo met ons 
meedenken! 
 
Ook heeft de vereniging 2 
goalie-uitrustingen 
gesponsord gekregen; Dan 
Oosterveer en Marijn den 
Dulk hartelijk dank daarvoor.  
Nu op zoek naar goalies in 
spé! 


