EUROPEAN SPORTS DOME

MET HOCKEY CC
NAAR DE EHL

European Sports Domes worden gebouwd aan de hand van
hockeymaatstaven. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het
kunstgras waar de dome veelal op geplaatst moet worden
en er wordt rekening gehouden met de vaak beperkte
financiële middelen van een club. Dit doen we aan de hand
van geavanceerde dubbelmembraan technologie. Daarmee
weten wij isolatiewaardes te bereiken die een ongeëvenaarde
energiezuinigheid en veiligheid bewerkstelligen, goed voor het milieu
en goed voor de portemonnee. De overige voordelen zijn: Een
condensvrije en dus veilige sportvloer, zonder zichtbare naden en
daarmee zeer geschikt voor hockey en een makkelijk door vrijwilligers
op te zetten en af te bouwen dome doordat hij in stukken en zonder
kabels kan worden opgebouwd.

UPP

Uythof LED-screens specialiseert zich vooral in LED-Boarding & LEDscoreborden. Samen met onze leverancier worden de technieken
in eigen beheer ontwikkeld en zijn van dermate hoge kwaliteit, dat
deze ook worden gebruikt door de grote voetbalclubs in Europa,
www.UPProjects.nl
naast de FIFA World Cup, de UEFA Champions League en de UEFA
Europa League. De technische kennis en de vele jaren ervaring
maken dat wij ook echt maatwerk kunnen leveren. Samen werken aan
een opvallende boodschap door kwalitatief hoogwaardige LED-boarding
of LED-scoreborden. Deze moderne communicatiemiddelen zullen de
professionalisering van uw Hockeyvereniging verder onderstrepen.

LED SCREENS

VRIJDAG
30 MAART

JOIN THE PIPE

Join the Pipe promoot het drinken van kraanwater door middel van
duurzame watertappunten en herbruikbare flessen. Met een tappunt
langs de lijn is deze dorstlesser altijd dichtbij. Handig in gebruik,
vandaalbestendig en het hele jaar door te gebruiken. Inmiddels
staan er in heel Nederland ruim 1300 tappunten.
Een tappunt op uw club zal het drinken van gezond, lekker en
duurzaam kraanwater stimuleren. Daarnaast vermindert het plastic afval
en steunt de club een ‘schoonwater project’ in een ontwikkelingsland.
Zowel het tappunt als de flessen zijn te bedrukken met het logo van de
club of een sponsor.

LE CREDIT SPORTIF
Wij zijn Le Credit Sportif en wij leveren hét kassasysteem voor
uw sportclub of vereniging! In de afgelopen 10 jaar hebben wij
een gebruiksvriendelijk kassasysteem ontwikkeld, speciaal voor
sportclubs en verenigingen die veelal door vrijwilligers worden
gedreven. Het kassasysteem zorgt voor overzichtelijke online
rapportages waardoor het voor iedere penningmeester erg prettig
werken is. Hiernaast is een stijging van de kantine inkomsten van
5% -10% vaak binnen één jaar behaald. Naast het kassasysteem
voorzien wij de verenigingen ook van pinautomaten, een persoonlijke
app, mobiel betalen en clubcards. De club kan, indien gewenst,
volledig cashless opereren. Wij ontzorgen al meer dan 2000 clubs in
Nederland en België met veel plezier!

MET HOCKEY CC NAAR DE EHL
Op vrijdag 30 maart organiseren wij een mini fair tijdens de
EHL in Rotterdam. Graag willen wij uw bestuur hiervoor
uitnodigen.
Op de mini fair staan verschillende bedrijven die interessant
zijn voor u als club en krijgt u de kans om op een informele
manier informatie bij hen op te halen.

SPORTVERLICHTING.COM

Sportverlichting.com is een kennis- en realisatiepartner op
gebied van LED-verlichting voor sportaccommodaties. Met
onze ervaring in het maken van lichtplannen en businesscases
adviseren we sportaccommodaties over de mogelijkheden om
bestaande conventionele verlichting te vervangen voor LEDverlichting, zowel indoor als outdoor.

EDEL GRASS

Edel Grass is meer dan 30 jaar wereldwijd premium supplier van
kunstgrassystemen voor zowel sport als leisure doeleinden. Edel
en haar partners staan garant voor innovatieve en duurzame
oplossingen bij het creëren van accommodaties waar topprestaties
en ontspanning centraal staan en talent tot bloei kan komen.
Edel Grass voorziet wereldwijd turn-key in alles wat nodig is om
kunstgrasprojecten te realiseren die moeten voldoen aan de hoogste
kwaliteitsnormen.

LICHT&RECLAME

Clubs zoeken advies en steun op facilitair gebied.
Vanuit vele jaren hockey-bestuurservaring kan Licht&Reclame,
onderdeel van TVE groep, dit bieden speciaal op het gebied van
signing t.w. lichtreclame, signing vaste boarding, bewegwijzering,
belettering, druk- en printwerk en wandbekeding.
Licht&Reclame is een goede bekende in de hockeywereld en werkt
o.a. voor ABN AMRO, Rabobank, Bavaria, Heineken en Toyota in
Nederland.

C-SIGN SKILL PARKS BY
EUROPEAN TURF GROUP
Oefenen, oefenen en oefenen. Niks maakt een hockeyer beter
dan oefenen. Om op een andere, leukere manier bezig te gaan
met techniek hebben C-Sign Sports, ambassadeur Robert van
der Horst, en de European Turf Group een 3D skill park ontwikkeld.
Een skill park aan de hand van 3D kunstgrastechnologie, waarmee
alle mogelijk technische passeerbewegingen geoefend kunnen worden.
Een “must” voor elke club die serieus bezig wil zijn met de technische
ontwikkeling van hun jeugdleden.

CLUBCOLLECT

In gesprekken met verschillende clubs zijn wij erachter gekomen
dat het innen van de contributie één van de minder leuke taken
van een penningmeester is. Dat kan zo niet langer, vinden wij bij
ClubCollect. Daarom hebben we een platform ontworpen dat
het innen van de contributie vergemakkelijkt en versnelt. Met
ClubCollect houdt u de volledige controle over alle geldzaken,
maar wij doen het zware werk. Niet de lasten, wel de lusten. Dat
maakt ons uniek!

CONTACT
PROGRAMMA:
16:30 uur Start mini fair
20:00 uur Wedstrijd Kampong-Rot Weiss Koln
22:00 uur Einde
U ontvangt van ons 2 tickets, 1 parkeerkaart en wij zorgen
tevens voor een hapje en een drankje. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar partners@hockeycc.com met
vermelding van namen bestuursleden en club.
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www.hockeycc.com
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