
    

Beste sponsoren, 
Wij staan alweer in de startblokken om het seizoen 
officieel te openen. De eerste oefenwedstrijden zijn 
gespeeld en langzaam heeft iedereen het heerlijke 
gevoel van sport en samenzijn weer te pakken. De 
accommodatie ligt er niet meer verlaten bij. Het 
bruist weer van energie in het Wipperspark. 

Wat speelt er bij CKC? 
Ondanks de beperkingen die wij allemaal 
ondervonden hebben zijn wij blijven denken 
in mogelijkheden. Er zijn veel activiteiten 
aangeboden aan de jeugd van Maassluis en 
er is nagedacht over onze toekomst. Waar 
staan wij en waar willen wij naartoe. In 
gesprekken met bestuur en leden is er 
duidelijk naar voren gekomen dat wij met 
Plezier willen Presteren bij CKC dat houdt 
in dat wij korfbal willen aanbieden op 
allerlei niveau zowel voor plezier als voor 
prestatie (breedte- en wedstrijdsport). Hier 
horen bepaalde faciliteiten bij waaronder 
o.a. juiste begeleiding en een nieuwe 
accommodatie. Om deze plannen te 
verwezenlijken hebben wij financiële 
middelen nodig. Wij zijn trots dat wij 
hiervoor altijd een beroep mogen doen op 
onze sponsoren. Waarvoor dank! Daarnaast 
houden wij ook altijd oog voor subsidies en 
hebben wij gelukkig de expertise in huis om 
ook op deze fondsen een beroep te doen. 
Samen staan we sterk en daardoor blijft 
CKC een gezonde aanbieder voor sport en 
plezier binnen Maassluis.  

 

 
De accommodatie ligt er weer keurig bij   

 

 

De jaarlijkse sport-en speldag voor mensen met 
een beperking was weer een groot succes online 
werd er gezellig meegefeest door de bewoners   

 

   

 
 



    

 

 

 

 

 

Seizoensopening 11 september 
 
Het startsein voor een nieuw seizoen! Wij nodigen 
alle sponsoren van harte uit om deze dag bij ons 
aanwezig te zijn. Een kopje koffie met lekkers staat 
voor u klaar. Graag even melden bij de bar.  

Vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur gaan wij gedurende de 
dag alle teams met hun shirtsponsor voorstellen.  

De shirtsponsoren ontvangen hier nog een aparte 
uitnodiging voor met het exacte tijdstip ivm de 
fotograaf. Niet alle teams spelen deze dag thuis! 
Mocht u geen uitnodiging ontvangen dan plannen wij 
later een fotomoment in.  

In de middag barst het feest echt los voor onze 
hoofdsponsor Eurohypotheken, Martijn van Ettinger 
(https://www.eurohypotheken.com/) Het contract 
is verlengd en daar zijn wij ontzettend trots op. 
Daarnaast neemt Reinier de Graaf afscheid van onze 
vereniging en hebben wij een mooie opvolger 
gevonden als subsponsor voor de selectie in TCE 
Partners, Marco Grootveld 
(https://www.tcepartners.nl/)           

Wij zijn ontzettend blij en trots dat sponsoren 
vertrouwen hebben in onze vereniging en met ons 
deze verbintenis aangaan.  

Nieuw bij CKC - Welkom! 
 

 

Erima – Wouter Wilken 

Kledingleverancier  

https://www.erima.nl/corporate/ 

 

Onlykorfbal.nl – Manfred Hofstede 
Kledingleverancier & shirtsponsor B1 

https://www.onlykorfbal.nl/ 

 

Ariool BV – Raymond Baanvinger 
shirt & tas sponsor van alle F-teams  

https://www.ariool.nl/ 

 

Nieuwsgierig naar een van onze nieuwe 
sponsoren neem dan een kijkje op hun website.  

 

  

 

 

Husvé installatietechniek – Patrick van der Kraan 
Baniersponsor hoofdveld 

https://www.husve.nl/ 

 

DS Smith Package – Klaas van Buuren 
Bordsponsor 

https://www.dssmith.com/nl/packaging 

 

 

 

 

 

Meer informatie & nieuws via 
https://ckcmaassluis.nl/ 

 

 

  

 

   

Datum: 12-7-2021

Naam: OnlyKorfbal

Aantal: 1

Afleverdatum: zsm

Herhaling: nee

Artikelen: Erima tr.jacks Kleur artikelen: grijs/zwart

Afmeting linkerborst ckc: 12 cm  Afmeting tce linkerborst tce: 8 cm breed

Afmeting achterzijde eh: 30 cm breed Afmeting achterzijde tce: 15 cm hoog  Kleur opdruk: wit
 
Soort bedrukking: transfers/snijfolie 

 

rasters kunnen niet altijd goed worden weergegeven in een proefdruk,

evenals fluoriserde kleuren en glittergoud.
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