
(Betreft: Word nu lid van “Vrienden van de HMHC”)  

Beste (oud)-lid en /of (nieuwe) vriend,    
  
Wij voelen als Sponsorcommissie de noodzaak het initiatief op te pakken om “Vrienden van 
de HMHC” op te richten. Hattem is een echte gezellige en bijzondere familieclub, waarbij het 
lidmaatschap van generatie op generatie overgaat. Op de reünie van het 65-jarige bestaan, 
afgelopen zomer, was de gevleugelde uitspraak:” Hier verandert nooit iets!” vaak te horen. 
Ja, dat klopt zeker! 

Nog steeds: 

o is het een kleine, knusse club die veel succesvolle hockeyers aflevert; 
o is het een familieclub met een grote schare jeugdleden (maar liefst 300 van de 350 

leden); 
o drijft de club op een grote schare gepassioneerde vrijwilligers; 
o is er een mooie balans tussen breedtesport en hockey-op-niveau; 
o kunnen de grote hockeyclubs niet om ons heen; 
o worstelen we met de continuïteit van onze kleine historische club en hebben we echt 

een extra inkomstenstroom nodig; 
o is het dè plek in het weekend waar je gezellig langs de lijn of op het terras bijpraat;  
o is het een kunst om de balans in de zwarte cijfers te houden.  

Om deze prachtige kleine familieclub in stand te houden en (top-)hockey te kunnen blijven 
spelen, hebben wij meer mensen nodig die jaarlijks een kleine donatie willen doen om de 
club gezond te kunnen houden! Wij nodigen je dan ook uit om lid te worden van “Vrienden 
van de HMHC”. 

Een verhoging van de contributie zou de club voor veel mensen ontoegankelijk maken. We 
werken er hard aan om het ledental te behouden en beter nog te verhogen. Hattem groeit en 
daar zitten we bovenop. Voor sponsoren is een “Vrienden van de HMHC” zeker ook een pré! 
Deze vereniging ‘Vrienden van de HMHC’ heeft als enig doel: het opbouwen van een buffer 
voor essentiële investeringen en onderhoud in de accommodatie van de Hattemse 
Hockeyclub. Als iedere vriend €100 inlegt, kunnen we het structurele tekort opvangen. 

Hoe werkt het?  
Wij vragen “Vrienden van de HMHC” jaarlijks een bedrag van ten minste €100 te doneren. 
Dan komt jouw naambordje op het grote “Vrienden van de HMHC”-bord in het clubhuis te 
hangen. Bovendien blijf je als vriend op de hoogte van alle ontwikkelingen en leuke 
activiteiten waar je van harte welkom bent. Daarnaast mag je onze ALV bijwonen en doet 
jouw mening en inbreng er toe. 
 
Fijn als je dit bericht door kan zenden aan zoveel mogelijk (oud) leden en families van de 
Hattemse Hockeyclub.  
  
Wij hopen dat we op jouw steun kunnen rekenen! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Karin Löwik, Voorzitter en Josje Slager, Donia d’Ansembourg, Erik Kleinpenning, 
Daniëlle ter Hofstede en Daphne Brouwer, De sponsorcommissie 


