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Over de club:

ZHC de Kraaien is, sinds 1922, de enige
hockeyvereniging in Zaanstad. Hiermee heeft zij
een unieke plaats in de Zaanse sportwereld.

Mogelijkheden
•

Op dit moment heeft de vereniging 600 leden en behoort daarmee tot de
middelgrote hockey verenigingen in Nederland. De mogelijkheid om te groeien
is gelet op het aantal inwoners in de omliggende plaatsen onmiskenbaar
aanwezig.
De afgelopen jaren is met name de jongste jeugd zeer in aantal toegenomen. De
introductie van de hockeytraining voor de 4-6 jarigen is daarbij een belangrijke
impuls gebleken.
In de trainingen voor de wat oudere jeugd, maar ook voor de junioren en
zelfs voor de senioren en veteranen, is het van belang om de sportbeleving te
verbeteren. Hiervoor heeft het bestuur het plan “Beter Hockey”, ontwikkeld door
Cees Willemse, omarmd. Hierin wordt gesteld dat je meer plezier in hockey krijgt,
naarmate je de techniek beter beheerst. Dat geldt niet alleen voor de topteams,
maar ook voor wie gewoon gezellig wil spelen.

Sponsors:

•
•
•
•
•

Om die club, die zo volop in ontwikkeling is
en veel plannen heeft, goed ‘draaiende’ te
houden, zijn wij op zoek naar sponsors, om:

•
•
•
•
•
•
•

Welke mogelijkheden bieden we u om onze
vereniging te ondersteunen?

Een reclame bord langs het veld, voorzien van uw logo en/of tekst.
(afm. 200 x 75 cm)
Een banier, voorzien van uw bedrijfslogo, naast het pad dat loopt vanaf de
parkeerplaats naar het clubhuis.
De vlaggenmast van het clubhuis voorzien van uw bedrijfsvlag.
Een advertentie in onze “glossy” Karre Karre.
Een advertentie op onze website.
Het sponsoren van een team. Dit kan één van onze topteams zijn,
maar ook een jeugdteam.
Wordt Vriend van de Kraaien. Wordt lid van de club van honderd!
Het sponsoren van materiaal. Hierbij valt te denken aan: ballen met opdruk,
trainingshesjes, beschermende kleding voor keepers, bitjes, drinkflesjes enz.

Mocht u zelf ideeën hebben dan staan we daar vanzelfsprekend voor open!

Het beleidsplan “Beter Hockey” te ondersteunen .
Het niveau van de trainingen omhoog te brengen, door trainers te trainen.
De jeugdelftallen goed te laten begeleiden.
Het clubhuis uit te breiden.
Het derde kunstgrasveld te realiseren.
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MEER INFORMATIE:
sponsor@kraaien.nl
Tel. 075-6280765

