
    

Beste sponsoren, 
Het is weer tijd om weer wat sponsor 
gerelateerde informatie over de vereniging 
met jullie te delen. Het zaalseizoen is van 
start gegaan. Helaas wederom met een 
aantal beperkingen vanwege de corona 
maatregelen. Zoals jullie van ons gewend 
zijn zitten wij niet snel bij de pakken neer 
en zijn er direct alternatieven bedacht om 
het publiek toch te bereiken. Via de link op 
onze website naar de live stream kan 
iedereen onze thuisspelende teams in 
actie zien. De sponsoren worden hierbij 
via het logo extra in beeld gebracht. Daar 
worden ook de zaalsponsoren en 
balsponsoren in meegenomen. Misschien 
leuk om eens een keer met ons mee te 
kijken! 
 

 
Wat speelt er verder bij CKC? 

De gemeente Maassluis besloot 16 november 
2021 na een lang voortraject dat ons 
vernieuwbouwplan reëel en noodzakelijk is en 
heeft de maximale subsidie voor ons beoogde 
project verstrekt. Samen met de eerder deze 
maand toegekende BOSA subsidie en 
subsidie vanuit Fonds Schiedam Vlaardingen 
en nog wat andere kleinere fondsen zijn 
daarmee belangrijke financiële puzzelstukken 
voor realisatie van het vernieuwbouwplan 
positief uitgevallen.  

 

  

 
Livestream via You Tube met zaalsponsoren in beeld   

 

 

 

    

 
 



    

 

 

 
 

 

 

Vernieuwbouwplan start 2022 

De bouwcommissie en het bestuur zijn jarenlang 
bezig geweest met de voorbereidingen. Via de 
website is hierover informatie naar buiten 
gebracht. Dinsdag 30 november jl. was het 
moment van de waarheid aangebroken en is 
tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering 
door de leden positief gestemd om het project 
van start te laten gaan.  

Mocht er interesse zijn vanuit sponsoren in 
informatie rondom onze vernieuwbouwplannen 
dan is Marty Mars, lid sponsorcommissie en ook 
projectleider bouwcommissie, altijd bereid om 
vragen te beantwoorden. Deze kunnen per mail 
verstuurd worden naar bc@ckcmaassluis.nl 
 
 

 

 

 

Vernieuwde website 
Op de website hebben alle teams een eigen 
pagina gekregen. De shirtsponsor wordt hier  
vermeld en er is ruimte om zichzelf of het 
bedrijf voor te stellen. Het is een leuke 
toevoeging aan het sponsorschap. Voor 
aanleveren tekst en of vragen graag mailen naar 
danielle.keeman@ckcmaassluis.nl. 

 

Nieuw bij CKC - Welkom! 
 

Science & Technology Corp – Bart van Mierlo 

Subsponsor M3  

https://www.stcorp.nl/ 

 

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

  

Meer informatie & nieuws c.k.c. Maassluis 

https://ckcmaassluis.nl/ 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 


