
    

Beste sponsoren, 

Het zaalseizoen is ten einde. Er werden nog 
een aantal belangrijke beslissingwedstrijden 
gespeeld door Maassluis 2; voor mogelijk 
promotie res. 1e klasse en Maassluis B1; voor 
handhaving hoofdklasse. Beide teams is dat 
gelukt. Dat is weer een mooi succes voor 
volgend zaalseizoen.  

 

Zaalkampioenen 2021-2022 

Maassluis 2 – Eurohypotheken / TCE partners 

Maassluis 4 – Transparant Keukens 

Maassluis D1 – Van der Kraan Accountants 

Maassluis E2 – Van der Zanden 
Orthodontiepraktijk Maassluis / Vlaardingen 

Maassluis F1 – Ariool  

Naast de felicitaties naar deze teams en hun 
sponsor gaat onze dank uit naar alle 
teamsponsoren en onze trouwe  

zaalsponsoren  

Warbout Rondvaarten  

Ruitenburg Adviseurs & Accountants   

Verhagen Vastgoedonderhoud en  

B&B Healthcare  

Ontzettend bedankt voor uw steun!  

 

 

 

 

   

 

Maassluis 2 zaalseizoen 2021-2022    

 

 

 

 
 



    

 

Wat speelt er verder bij CKC? 

Na 2 jaar zijn wij heel blij dat er achter de schermen 
weer hard gewerkt wordt om weer een spetterend 
Koningsdagfeest neer te zetten voor de inwoners 
van Maasluis e.o. Daarnaast starten wij met een 
nieuwe uitdaging. De avond voor Koningsdag 
organiseren wij de Silent Disco Koningsnacht. 
Mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor van dit 
evenement Verhagen Vastgoed en subsponsoren 
Solutions Uitzendbureau en Voordeelkozijnen.nl. 
Voor informatie en/of tickets verwijzen wij u naar ; 
https://koningsnacht.ckcmaassluis.nl/ 

Wij hebben er zin in hopelijk zit het weer mee en 
stroomt het Wipperspark als vanouds weer vol met 
feestende mensen. 

Alle sponsoren nodigen wij graag uit op Koningsdag 
voor een gratis consumptie naar keuze meldt u zich 
bij Daniëlle Keeman  

 
    

 

 

 
Oud Unitas en CKC nu verbonden tot 1 geheel 

 
De hal naar de nieuwe kleedkamers 

 

Nieuwe accommodatie 

Het wordt mooier en mooier! Misschien leuk om 
op Koningsdag gelijk een kijkje te komen nemen 
in onze nieuwe accommodatie. Fase 1; de 
nieuwe kleedkamers en sanitair blokken zijn dan 
klaar en na Koningsdag zal fase 2 van start 
gaan.   

De sponsorcommissie houdt zoveel mogelijk het 
belang van onze sponsoren in het oog zo ook bij 
deze verbouwing. Het bouwproject is echter zo 
groot dat er gekozen is om het totale project bij 
1 aannemer onder te brengen. Aan deze 
aannemer hebben wij weer gevraagd om indien 
mogelijk de werkzaamheden zoveel mogelijk 
over een van onze andere sponsoren te 
verdelen. Het is voor ons niet te doen om alles 
in eigen hand te houden en het is ook logisch 
dat een aannemer weer eigen prijsafspraken 
heeft met zijn eigen contacten. Aangezien dit 
niet in onze hand ligt hopen wij dat er begrip is 
bij sponsoren die misschien nu niet benaderd 
zijn. Bij vragen hierover graag contact opnemen 
met danielle.keeman@ckcmaassluis.nl 

 
 

 

https://koningsnacht.ckcmaassluis.nl/
mailto:danielle.keeman@ckcmaassluis.nl


    

 

 

 

Jeugd heeft de toekomst 
Zichtbaarheid en 
ledenwerving dat is waar 
CKC zich ook zichtbaar 
mee bezig houdt! Onze 
jeugd heeft u misschien al 
op de trainingsavonden 
voorbij zien fietsen in hun 
nieuwe trainingspak en/of 
sporttas. Wij zijn trots dat 
ook deze wens weer 
gerealiseerd is door een 
mooie prijsafspraak met 
onze kledingleverancier 
Onlykorfbal.nl / Erima 

 

Website 
Op de website hebben alle teams een eigen pagina. 
De shirtsponsor wordt hier vermeld en er is ruimte 
om 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 

 

Zou leuk zijn om elkaar te zien op het Wipperspark 
op Koningsdag 2022. Koffie of drankje staat klaar 
voor onze sponsoren!!  
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