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Voorwoord
Voor U ligt alweer de eerste nieuwsbrief van het seizoen
2019-2020. Deze nieuwsbrief wordt elke 3 maanden
verspreid onder de leden, de sponsoren, via Facebook en
onze website. In deze nieuwsbrief vind u de tussenstand van
de Beukmiles van dit seizoen, de sponsoracties, de data van
de kleding inzameling en onze sponsoren.
Het seizoen is op het moment dat je deze nieuwsbrief leest
nét begonnen. De voorbereidingen voor het seizoen zijn
klaar, en alles lijkt gereed om weer een mooi seizoen te
draaien. De doelstelling van afgelopen jaar was om weer in te
gaan zetten op groei van het ledenaantal. En de laatste
maanden begint dit er goed uit te zien. De Euroballer heeft er
mede toe geleid dat we dit seizoen weer een F-jeugd team
hebben. Daarnaast hebben we nog E en C jeugd. Grote groei
in leden zit ook in de recreatieve groep. Na een "proef" eind
voirg seizoen is er nu weer een groep van 10 recreanten!
Hopelijk kunnen we alle groepen uitbreiden dit seizoen, en
kunnen we volgend seizoen of misschien wel halverwege een
extra team inschrijven.
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De ALV was op woensdag 18 september. Een redelijk
"standaard" ALV waarin de bestuursverkiezing een belangrijk
item was. Tijdens de ALV heb ik nogmaals aangestipt dat we
echt zitten te wachten op extra handjes op allerlei gebied.
Ondanks dat het alleen helpt als je iemand persoonlijk vraagt,
doe ik toch nog een keer de oproep om zelf je aan te melden
:-)
In 2019-2020 zetten we dus in op verdere ledengroei. Een
ander belangrijk punt is ook om voor het 3e jaar op rij
"groene" cijfers te draaien. Groei in jeugd betekent ook een
grotere financiële last die we terug willen verdienen zonder
aan de contributie te tornen. Daarbij is het mooi om te zien
dat de sponsoring redelijk blijft lopen, ondanks dat we zeker
weten dat daar nog veel rek in zit als leden de bedrijven die
dicht bij hen liggen benaderen om ons voor een klein bedrag
te helpen. Haal een "paar tientjes" op, spaar Beukmiles en
help de club naar het 3e groene jaar!
Wat financieel enorm kan helpen is de hulp van een ieder om
stemmen te werven voor de RaboClubSupport. De
stemperiode loopt van 27 september t/m 6 oktober.
Iedereen die Lid is van de Rabobank West Brabant Noord
mag 2 stemmen op onze club uitbrengen. De vorige actie
leverde 3 euro per stem op. Een simpele deelactie van ons
bericht, het navragen bij opa en oma, vader en moeder,
lokale kroeg of bejaardenhuis kan al snel leiden tot veel extra
euro’s voor onze club.
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https://www.rabo-clubsupport.nl/
HV de Beuk vind u terug onder "Halderberge" thema "sport &
recreatie".
https://www.rabo-clubsupport.nl/west-brabantnoord/deelnemers/details/39432-hv-de-beuk?actiefin=gemeente-halderberge&thema=sport-recreatie
De Groene Brigade groeit, en ik zou het leuk vinden als ook in
jaar 3 de brigade weer verder groeit. Daarnaast zijn de eerste
trainingsshirts in de zaal gespot. Leuk om te horen is dat
sommige leden (en ouders) actief met het programma bezig
zijn. Fijn daarbij is om te zien dat hun Beukmiles ook snel
groeien, en dat zij op korte termijn een leuke goodie kunnen
bestellen.
De activiteitenkalender staat ook weer redelijk vol, en er
wordt dit jaar nieuw leven in de HV de Beuk Bingo geblazen.
Het zou leuk zijn als ik jullie bij heel veel activiteiten zie, want
hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Op naar een leuk en sportief seizoen, met veel positieve en
gezellige momenten.
Daniel
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Even voorstellen
Corinne van Someren
Hoi hoi, er is me gevraagd een stukje te schrijven over
mijzelf...bij deze!
Ik ben Corinne van Someren en naar die naam luister ik al 42
jaar. Ik woon in Oudenbosch met mijn vriend Rob en onze 3
kinderen, Jarno van 16, Romee van 10, Roan van 6 en onze
hond Pepper. Ik werk met veel plezier bij De Verse Verleiding
als administratief medewerker.
Ik heb vroeger ook gehandbald bij de Beuk en kwam er nu
weer terug doordat Romee mee ging kijken bij een
handbalwedstrijd van mijn neefje. Zij was meteen
enthousiast en werd lid. Niet veel later volgde ook Roan. Kort
daarna werd me gevraagd of ik interesse had om in het
bestuur te komen in de rol van secretaris. Na een aantal
gesprekken heb ik ja gezegd en ik hoop deze taak nu met veel
plezier te gaan vervullen. Leuk om weer terug te zijn!
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Sietze Vervaart
Mijn naam is Sietze Vervaart en ik ben gevraagd om de rol
van adviseur over te nemen. Dit betekent dat ik de komende
tijd bestuursvergaderingen bijwoon en daar waar nodig
advies geef. Ik ben al ruim 10 jaar lid van onze vereniging en
de laatste jaren ook wat meer betrokken in verschillende
commissies. Zo ben ik sinds kort lid van de Activiteiten
Commissie geworden en plan ik sinds een jaar de wedstrijden
in als wedstrijdsecretaris. Ik ben door de voorzitter benaderd
om het stokje over te nemen van Petra Gerritsen en hier heb
ik volmondig en enthousiast ja op gezegd.
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HV de Beuk spaart bij de Jora in Oudenbosch
Tankt u weleens bij de Jora, vraag dan bij het afrekenen om
te mogen stemmen op een lokale vereniging. Hier kunt U
kiezen voor HV de Beuk. Per getankte liter krijgen wij 1 cent,
het kost U zelf niets extra’s!
Deze spaaractie is op 26 mei 2018 gestart. De tussenstand is
ruim € 35.

Uw advertentie hier??
Kijk op www.hvdebeuk.nl/sponsors
of mail naar: sponsors@hvdebeuk.nl
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Algemene ledenvergadering 2019
Op 18 september was de ALV 2019. Er stond dit keer buiten
de bestuursverkiezing niet veel "spectaculairs" op
de agenda. Sinds de laatste jaren houden we de ALV in de
sporthal tijdens een trainingsavond. Hiermee is een
hogere opkomst dan voorheen tot nog toe verzekerd.
Afgelopen seizoen werd Dionne verkozen tot secretaris, op
dat moment afgesproken voor 1 jaar. Gedurende het
jaar kwamen er andere prioriteiten, en zijn we
doorgeschakeld. We willen Dionne bedanken voor het
inspringen in het gat en haar bijdrage aan het bestuur.
Naast het vertrek van Dionne maakt Petra vroegtijdig plaats
in het bestuur. In de afgelopen 2 jaar hebben we als
bestuur gebouwd aan een nieuwe basis, in de afgelopen
maanden was alles meer "on-going", wat natuurlijk
een positieve ontwikkeling is. Maar dat was voor Petra ook
een reden om het stokje door te willen geven en uit
te stappen op een mooi moment. Via deze weg willen we
Petra nogmaals bedanken voor haar bijdrage in de
afgelopen 2 jaar.
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Daar waar bestuursleden vertrekken, komen er ook nieuwe
bestuursleden. De rol van secretaris kwam eerder vrij dan de
ALV, en één persoonlijke benadering richting Corinne had het
gewenste effect. Corinne vertoond veel kenmerken van een
vrijwilliger en draagt de club op een ontzettend positieve
manier uit. Na een paar gesprekken en het volgen van een
bestuursvergadering werd wederzijds gevonden dat de rol
van secretaris, maar bovenal ook een rol in het bestuur,
prima past bij Corinne. Nadat ook de ALV akkoord gaf zijn wij
blij te kunnen melden dat Corinne onze nieuwe secretaris.
De rol van adviseur is een leuke bestuursrol waarin je mee
kan praten over de gang van zaken in de club, maar
waarbij je niet perse extra taken hoeft te doen. Één van de
twee benaderde kandidaten had interesse, en
tijdens de ALV kwamen er ook niet meer aanmeldingen.
Binnen de club doet hij al steeds meer
vrijwilligerstaken (wedstrijdsecretaris, trainer, AC-lid) en
daarmee ook een welkome toevoeging in het bestuur.
Zelf noem ik hem de kroonprins van de club, en wij zijn heel
blij dat Sietze het bestuur compleet maakt.
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Flexibele opvang op uur basis in Fijnaart
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WWW.HVDEBEUK.NL
Sinds medio september is de nieuwe website online. De
website is eenvoudiger te bewerken gemaakt, waardoor
eigenlijk een ieder kan zorgen voor het bijhouden. Vooral dit
gemak moet gaan zorgen voor het veelvuldiger gaan
gebruiken van de website als medium.
In de komende weken wordt er nog wel gewerkt om allerlei
gegevens up-to-date te krijgen. De website zal ook
worden ingezet om informatie te delen met de leden.
Wil je zelf een leuk bericht kwijt over een wedstrijd of een
activiteit, maak dan zelf een stukje en stuur die naar
voorzitter@hvdebeuk.nl. Heb je leuke ideeën om toe te
voegen, laat het dan ook weten.
De website is jarenlang door Dennis verzorgd, daar zijn we
hem erg dankbaar voor. De nieuwe website is
gemaakt door Jesse. Dank daarvoor!
Neem ook af een toe een kijkje op www.hvdebeuk.nl
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Nederlandse Handbal Dames
Afgelopen donderdag 26 september en 29 september was
het weer zover voor de Nederlandse dames ploeg. Ze waren
weer bijeengekomen voor de twee EK kwalificatie
wedstrijden.
Op 26 september werd de wedstrijd Nederland-Oostenrijk
gespeeld, waar onze C-jeugd mochten helpen tijdens de
wedstijd. Hier is meer over te lezen verder in de nieuwsbrief.
De eerste helft gingen ze gelijk aan elkaar op. De eerste helft
eindige de ook 13-13. De tweede helft moesten aan de bak.
Oranje kwam al snel op een voorsprong. Na ene paar mooie
ballen van Tess Wester komen ze op een eindstand van 3224, en gaan ze de focus leggen op de volgende wedstrijd
tegen Griekenland.
29 september was het dan zover, de wedstrijd tegen
Griekenland, in Griekenland. De eerste paar minuten kon
Griekenland goed bijhouden aan het tempo van Nederland,
maar dit veranderde al snel. De eerste helft liep Nederland al
uit op een voorsprong van 8 punten. Bij rust was het 13-21.
DE tweede helft liep Nederland nog verder uit. Na een paar
mooie lange ballen en mooie afgewerkte schoten, eindigde
de wedstrijd met 18-43.
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30 november is de komende wedstrijd waarvoor de
Nederlandse dames weer bijeenkomen. Het WK in Tokyo
begint dan. Ze zijn ingedeeld met Slovenië, Angola, Cuba,
Servië en Noorwegen.
Dit wordt dus een spannend WK. Hieronder staat een schema
van wanneer ze een wedstrijd spelen.

Datum
Za. 30 nov
Ma. 2 dec
Di. 3 dec
Do. 5 dec
Vrij. 6 dec

Tijd
10.00 uur
7.00 uur
7.00 uur
10.00 uur
12.30 uur

Tegenstander
Slovenië
Angola
Cuba
Servië
Noorwegen
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Oproep interview
Afgelopen seizoen hebben we in de nieuwsbrieven hele leuke
interviews met leden kunnen lezen. Helaas is Katinka gestopt
met het houden van interviews. Daarom zoeken wij iemand
die het leuk vindt om 4x per jaar, twee interviews wil
afnemen met leden en vrijwilligers.
Heb jij interesse? Stuur een mailtje naar
sponsors@hvdebeuk.nl of voorzitter@hvdebeuk.nl
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Rabobank ClubSupport
Vorig jaar heette het nog de Rabo Clubkas campagne, nu
Rabo ClubSupport. Aan het concept verandert niets: Als klant
en lid van de Rabobank kan je jaarlijks stemmen uitdelen aan
verenigingen en clubs uit de regio, welke hiervoor een vast
bedrag per stem ontvangen.
Uiteraard is ook HV de Beuk verkiesbaar en zouden we het
zeer op prijs stellen wanneer jullie op ons stemmen om zo
mee te helpen aan het financieel gezond houden van onze
vereniging.
Wanneer je wel klant bent bij de Rabobank, maar nog geen
lid bent, kan je dat kosteloos regelen via
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/. Je zult dan
voor de aanvang van de stemperiode een deelname kaart
ontvangen om te stemmen.
De agenda van ClubSupport is als volgt:
27/09: Aanvang stemperiode
11/10: Sluiting stemperiode
14/10: Bekendmaking resultaten
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Vorig seizoen hebben we ook meegedaan met deze
campagne en leverde het ons een mooi resultaat van 285,67
EUR, een bedrag wat we als vereniging heel goed kunnen
gebruiken. Ik hoop dat we deze deelname weer een mooi
doel kunnen behalen.
Voor meer informatie over Rabo ClubSupport kan je terecht
op https://www.rabo-clubsupport.nl/. Je kan uiteraard altijd
even contact opnemen met iemand van het bestuur mocht je
vragen of hulp nodig hebben hierbij.

16

17

18

Kledingactie HV De Beuk
De eerste twee jaren een groot succes!!
Bij elkaar haalden we al voor ongeveer € 1300 aan kleding
op. Een geweldig extraatje voor de club!!!
In het seizoen 2019-2020 gaan we deze actie zeker
herhalen!!
De exacte data zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk
oktober 2019 en april 2020 gaan we weer inzamelen. Dit
wordt nog via de website, email en Facebook
gecommuniceerd. Bag2School is niet meer de organisatie
waarmee we samen mogen werken helaas, vandaar dat er
nog geen duidelijkheid is. Maar we gaan zeker door met deze
mooie actie!!’
Wat vragen we aan jullie? Vertel aan je ouders, vrienden,
familie etc, dat kleding die ze normaal in de kledingbak
zouden doen, voor ons gespaard kan worden. Een kleine
vraag, waar iedereen altijd wel een positief antwoord op
heeft. Verzamel die kleding even zelf, en in april breng je
deze weer mee naar de sporthal.
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Wat mag er WEL in de zakken:
Schone kleding ( zowel baby kinder als volwassen ), schoenen
( per paar, aan elkaar geknoopt of met tape ), lakens, dekens,
gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen
en ceinturen.
Zakken voor de actie zijn te verkrijgen bij Daniel.
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HV de Beuk op Sponsorkliks
We maken het nog net iets makkelijker, op de website staat
een link naar onze sponsorkliks pagina. Ook zie je op de
website onze tussenstand. Zo ziet iedereen snel hoeveel we
al met deze actie hebben opgehaald.
We missen nog veel "kansen" om de clubkas te spekken op
een manier die de leden slechts 1 extra handeling kost. Er
wordt zoveel via internet gedaan, inkopen, reizen etc, het
kost niets extras maar de club kan er gezond van blijven,
hopelijk denken jullie nog vaker bij een internetbestelling aan
de club! Zodat we in het komend jaar meer dan 200 euro
kunnen ophalen?!
HV de Beuk staat sinds 1 juni 2018 op Sponsorkliks. Via deze
site kunnen we gratis en erg gemakkelijk sponsorgeld
binnenhalen.We krijgen als vereniging een vergoeding voor
elke bestelling die geplaatst wordt via Sponsorkliks.
Het werkt via enkele gemakkelijke stappen:
1. Bezoek
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=88
79 (het HV de Beuk logo moet rechts staan).
2. Zoek de website/webwinkel waar je iets wilt bestellen en
klik op 'bestel'....
Onder andere onderstaande webwinkels zijn beschikbaar,
maar bijna alle webwinkels!
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Gaat u er even tussenuit, wellicht dat uw vakantiesite er ook
tussen staat!
Hierdoor kan Sponsorkliks heel snel oplopen. Tussenstand €
180.
Het kost U niets extra's! Om het gemakkelijk te maken, kunt
u
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=88
79 als favoriet toevoegen, dat scheelt zoeken!
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Onze eigen Bitcoin-variant: De Beukmiles
Het Beukmiles programma loopt nu 2 seizoenen. Het
programma loopt goed, en zij die veel voor de club doen
hebben inmiddels lekker kunnen sparen. De Groene Brigade
groeit, en ook de eerste trainingsshirts zijn
inmiddels te zien.
Er is nog geen nieuwe tussenstand opgemaakt voor dit
seizoen. De eerste tussenstand zal rond het uitkomen
van deze nieuwsbrief op de website www.hvdebeuk.nl staan.
In de komende periode kan weer flink gespaard gaan
worden. De wedstrijden beginnen weer, dus er kan weer
tijd waargenomen worden, gefloten, maar ook de activiteiten
en met sponsoring kan snel gespaard worden.
De bestellingen
De eerste bestelperiode is van 15 oktober t/ m 28 oktober.
Spaar nog snel en schaf dan in oktober je gewenste
goodie aan!
Voor vragen of opmerkingen: Beukmiles@hvdebeuk.nl
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C Jeugd bij Oranje Dames
Donderdag 26 september was voor de C jeugd een mooie
avond. Na een aanmeldactie via Facebook door Esther, werd
de C jeugd uitgenodigd om tijdens de kwalificatie interland
van de Oranje Dames op te lopen met de Dames en te
dweilen tijdens de wedstrijd.
Om 16 uur vertrok het team vanaf De Beuk om door de files
heen naar Eindhoven te trekken. Net voor 6-en werden we
opgevangen door een official, die kort en helder uitleg gaf
over hoe te lopen met de vlaggen. Zenuwen, nauwelijks. Het
wordt live uitgezonden via Ziggo, oeps. Even omkleden en in
de hal kijken naar de warming-up. Foto's en filmpjes maken,
rond het veld lopen, en zien dat deze Dames nog gewoon
bereikbaar zijn.
19.25u, er zijn 5.000 enthousiaste supporters, waaronder HV
de Beuk fans. Diagonaal oplopen, achter de scheidsrechters
aan, en dan lief lachen naar de camera's en vooral de vlaggen
recht houden. Volksliedje meezingen (of niet, wat dat betreft
zingen we bij voetbal beter mee). En dan van het veld af, en 2
groepjes van 2 in de hoeken met dweiltjes.
In de eerste helft poetsen we aan beide kanten 1 keer. In de
tweede helft zijn de Dames van beide teams iets vermoeider
en moet er meer gedweild worden.
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De wedstrijd dan, gelijk opgaand in de eerste helft vooral
door Frey, een van de beste speelsters van Oostenrijk. In de
2e helft loopt Nederland relatief eenvoudig uit, en wordt er
met 32-24 gewonnen. De Dames bedanken het publiek,
verdwijnen heel even richting de kleedkamers.
Alle kinderen (2000?) stromen richting de zijlijn van het veld.
De Dames komen terug, delen kaartjes uit, handtekeningen,
selfies en lopen heel het veld hiervoor af. Sommigen van het
team komen met zweet op het voorhoofd terug, en hebben
een fantastische avond gehad.
Trots en enthousiasme overheersen. Wat een mooie dag!
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Activiteiten 2019 / 2020
Komend seizoen staan er weer heel veel activiteiten op de
planning.
Save The Date
12 oktober
20 november
22 november
8 januari
25 januari
14 februari
April/Mei
15 t/m 17 mei
13 juni

Jeugduitje, Glowgolf
Pietentraining
Kaartavond
Nieuwjaarstoernooi
Pub quiz
Kaartavond
Bingo
Kamp
Seizoen afsluiting 2019/2020
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Puzzel
“Hoeveel treinen vertrekken er op een maandag gemiddeld
vanuit Oudenbosch?” was de vraag van de vorige puzzel. Het
antwoord op deze vraag is, 68 ritten. De winnaar is Lara
Onrust.
Voorspel en Win!
Raad jij hoeveelste de Nederlandse Dames eindigen op het
WK in Japan? Geef je voorspelling door voor 30 november
2019 door aan sponsors@hvdebeuk.nl .
Raad jij het goede antwoord en verdien 1 Beukmile! Bij
meerdere goede antwoorden wordt er geloot.
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De sponsors (Bedrijven) en HV de Beuk
Dit nieuwsbericht is gericht aan de leden.
Inleiding
HV de Beuk is continu op zoek naar sponsors en biedt haar
sponsoren diverse mogelijkheden om zich aan de club te
verbinden. Laagdrempelig en kortlopend. Hierdoor is het
voor een sponsor makkelijk om in én ook weer uit te
stappen.
Ken je iemand in je omgeving met een eigen bedrijf, of werk
je zelf bij een organisatie die het misschien wel leuk
zou vinden om onze vereniging te sponsoren? Lees dan snel
verder om te kijken wat de opties zijn! Ook als je nog niet
direct aan iemand denkt, lees dan ook verder en wie weet
kom je nog op ideeën. Het zal je nog verbazen hoeveel
bedrijven hiervoor openstaan.
Let wel op, om het netwerk van onze (potentiële) sponsoren
goed in beeld te hebben en houden is het belangrijk dat je
altijd eerst in contact treedt met de sponsorcommissie
voordat je een bedrijf benadert. Ook om dubbele benadering
zoveel mogelijk te voorkomen! Wanneer je als lid een bedrijf
als sponsor wilt benaderen, stuur dan een mail
naar sponsors@hvdebeuk.nl of spreek de contactpersoon,
Remco Janssens, aan. Na deze mailing/contact treed je alleen
of samen in contact met het bedrijf om te kijken naar de
beste optie.
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Hieronder worden de opties die op dit moment beschikbaar
zijn weergegeven.
Tenuesponsor
Een sponsor kan er voor kiezen om tenues te sponsoren. Dit
is voor een heel team, shirts en broekjes. HV de Beuk wil
uniformiteit in shirts en broekjes en gaat vanaf 2017-2018
met een nieuwe leverancier aan het werk. Vanaf 2017-2018
worden alle tenues via de sponsorcommissie en het bestuur
geregeld. Hierop mag géén uitzondering worden gemaakt.
Een "standaard" team bestaat uit 13 spelers en 1 keeper,
echter is dit in de meeste gevallen afwijkend. Met de sponsor
wordt gekeken naar de structuur van een team en wordt
besloten hoeveel tenues er besteld worden. Hierbij gaan we
als vereniging uit van een mogelijke toename van een team
met één lid, lees bij bijvoorbeeld 10 spelers, is het te
bestellen tenue aantal 11.
Het te sponsoren bedrag is de werkelijke kosten van de
tenues. Daarbovenop vragen we een klein sponsorbedrag
van € 100 bij een maximale teamgrootte van 11 én € 150 bij
12 en groter. Dit is een éénmalig bedrag en niet jaarlijks
terugkerend. De sponsor wordt voor 3 jaar
gecommitteerd aan het team dat hij/zij sponsort, maar dit
kan mogelijk ook langer zijn wanneer er na 3 jaar nog geen
nieuwe shirtsponsor beschikbaar is.
De kosten voor een "standaard" team liggen voor tenues
inclusief sponsoring van de vereniging ongeveer € 1.000. Dit
is een indicatie en kan dus per team afwijken.
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Eventuele "extra" sponsoring van truien, warmloopshirts
e.d. worden op maat gemaakt. Echter ligt de sterke voorkeur
van de vereniging op tenuesponsoring.
Reclamebordsponsoring
Per seizoen of per jaar kan een sponsor een reclamebord
sponseren. Deze staat gedurende de thuiswedstrijddagen
met de neus naar de tribunes gericht.
De sponsor levert zelf een logo aan en eventuele tekst. De
borden zijn eigendom van de vereniging.
Bord 100x50cm. Jaar/seizoen 1: € 100, opeenvolgende jaren
€ 85 per jaar/seizoen.
Na 20 september geldt dat een bord een looptijd krijgt van 1
jaar, de ingangsdatum wordt met de sponsor overlegt.
Bijvoorbeeld 1 november 2017 - 31 oktober 2018.
Mogelijk kan na het stoppen van de sponsoring het bord aan
de sponsor worden doorverkocht. Dit wordt altijd in overleg
met de sponsorcommissie en het bestuur gedaan.
Nieuwsbrief
Per 3 maanden gaat een nieuwsbrief verschijnen. Deze
nieuwsbrief wordt digitaal onder de leden verspreid, wordt
op de website geplaatst, via Facebook gepromoot en komt
op wedstrijddagen in de sporthal te liggen. Daarnaast wordt
nog gekeken naar mogelijkheden om deze nieuwsbrief ook
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op andere plaatsen te verspreiden. De nieuwsbrief wordt in
een kleine boekvorm uitgebracht.
Als sponsor kun je kiezen om je logo/bedrijfsnaam in de
nieuwsbrief te plaatsen op:
Geheel A5: € 40
Half A5: € 25
Kwart A5: € 15
De sponsor levert een logo of bedrijfsnaam aan via
sponsors@hvdebeuk.nl
De genoemde sponsor bedragen zijn jaarbedragen.
Sponsors op de website
Voor een logo in- of exclusief link op de website vragen
we €20 per jaar.
Mail hiervoor je logo (en link website) naar
sponsors@hvdebeuk.nl .
De website wordt naast regulier bezoek ook extra
bezocht, doordat continu via Facebook naar de website
wordt doorverwezen.
De genoemde sponsor bedragen zijn jaarbedragen.
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