
  

Gaat u ook scoren met de 
Rabo Hockey Bonus?
Als bestuur van een hockeyvereniging gaat u niet over een 

nacht ijs bij de afweging: nú (ver)bouwen of nog een seizoen 

uitstellen. De plaatselijke Rabobank helpt u graag om uw 

plannen zo snel mogelijk te realiseren. En misschien hebt u 

wel recht op de Rabobank Hockey Bonus van € 5.000.

Het maken van bouwplannen is complex en tijdrovend. En daarnaast nog 

een zware last voor de verenigingskas. Daarom is het prettig te weten dat 

u bij de Rabobank terecht kunt voor een deskundig advies, een passende 

oplossing en een scherpe off erte. De Rabobank is al ruim 10 jaar succesvol 

sponsor van de KNHB en is daardoor goed bekend in de hockeywereld. 

Dat blijkt onder andere uit de Rabo Hockey Bonus. Indien u minimaal 

45.000 euro fi nanciert via de Rabobank ontvang u één van de hiernaast 

omschreven hockeypakketten t.w.v. 5000 euro.

 

Dit product is in nauwe samenwerking met de KNHB ontwikkeld en 

maakt onderdeel uit van de totale sponsorpropositie van de  Rabobank. 

Sinds de introductie van de Rabo Hockey Bonus in 2002 hebben veel 

verenigingen al gebruik gemaakt van de bonus.

Als u wilt weten wat de Rabobank nog meer voor u kan betekenen op 

het gebied van hockeysponsoring, kijk dan op www.rabobank.nl/hockey

Interessant voor u?
Wilt u uw bouwplannen eens samen 

met een fi nancieel (bedrijfs)adviseur 

tegen het licht houden? Neem dan 

eens contact op met uw Rabobank. 

En wie weet, misschien zijn uw 

 plannen wel sneller gerealiseerd dan 

u voor mogelijk houdt!

Voor inlichtingen
Rabobank Nederland 

afdeling Sponsoring

Postbus 17100, 3500 HG  Utrecht

(030) 216 11 06

Sponsoring@rn.rabobank.nl

Koninklijke Nederlandse 

Hockey Bond (KNHB)

Postbus 2654, 3430 GB  Nieuwegein

Mevrouw C. Mies, 

vereniging en accommodatie 

(030) 751 34 12

chantal.mies@knhb.nl

Zie verder
www.rabobank.nl/hockey

www.knhb.nl

Pakket A: 

- twee goals

Pakket B: 

- twee dug-outs

Pakket C: 

- zes jeugddoelen

Pakket D: 

-  een elektronisch 

scorebord met 

afstandbediening
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Het is tijd voor de Rabobank.

Gaat u ook scoren met 
de Rabo Hockey Bonus?

www.rabobank.nl

Een mooi cadeau
Als u plannen hebt voor nieuwe 

faciliteiten,  uitbreiding of 

verbouwing, kom dan eens praten 

met onze fi nanciële (bedrijfs)- 

adviseurs. Die hebben niet alleen 

verstand van financieringen in alle 

soorten en maten, maar ook van 

over heidsgaranties en subsidies. 

Dat kan u veel extra moge lijkheden 

opleveren.

Hoe komt uw hockey-
vereniging in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor 

de Rabo Hockey Bonus moet de 

hockeyvereniging aan twee eisen 

voldoen:

•  Financiering van minimaal € 45.000 

afsluiten bij de Rabobank, met een 

looptijd van minstens vijf jaar.

•  Een Rabo VerenigingsPakket bij de 

Rabobank afsluiten. 
Foto: Paul Romijn
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