
Wat hebben KNHB partners te 
bieden aan verenigingen?



Volvo club bonus
Een hockeyclub die een geldig en structureel partnership heeft met een 
Volvodealer ontvangt een bonus van € 1.000,- bij aankoop of lease van een 
nieuwe Volvo aan een lid dan wel ouder/verzorger van een lid. Daarnaast geven 
ze in 2019 nu ook € 500,- bonus aan een hockeyclub bij aankoop van een Volvo 
Selekt Occassion door een lid dan wel ouder/verzorger van een lid. Dit om het 
25-jarige partnership met de KNHB te vieren. 

Wanneer een vereniging nog geen samenwerking heeft met een Volvodealer 
kunnen zij zich daarvoor aanmelden. Volvo beoordeelt de aanvraag, waarbij ze er 
per dealer naar streven om maximaal 1-2 samenwerkingen met 
hockeyverenigingen aan te gaan. Het verzoek kan ingediend worden door een 
mail te sturen naar: volvo@marvinandmiles.com

mailto:volvo@marvinandmiles.com


Auping: Sponsor van de rust
Auping biedt in samenwerking met de Auping Plaza's en aangesloten 

hockeyverenigingen een beloning voor een succesvolle samenwerking. Voor 

ieder compleet bed (incl. matras) dat door een lid van de hockeyvereniging 

is gekocht, ontvangt de vereniging € 350,-.

Auping streeft ernaar om het aantal samenwerkingen in 2019 uit te breiden. 

Indien een vereniging een samenwerking aan wil gaan met een Auping 

dealer kunnen zijn hiervoor een sponsorverzoek indienen. Het verzoek kan 

ingediend worden door een mail te sturen naar: nikki@marvinandmiles.com

mailto:nikki@marvinandmiles.com


Rabo Hockey Bonus
Hockeyverenigingen die hun bouwplannen laten financieren bij de Rabobank, krijgen de 

Rabo Hockey Bonus ter waarde van € 5.000,-. Verenigingen kunnen kiezen uit:

– pakket A: twee goals

– pakket B: twee dug-outs

– pakket C: Rabo Hockey Clinic, gegeven door een hockey International

– pakket D: een elektronisch scorebord met afstandsbediening

De Rabo Hockey Bonus is in samenwerking met de KNHB ontwikkeld. De bonus is een 

groot succes, want er zijn er al ruim honderdvijftig weggegeven. Er zijn twee voorwaarden 

om in aanmerking te komen voor de Bonus:

1. De vereniging sluit een financiering af van minimaal € 45.000,- met een looptijd van 

minstens vijf jaar

2. De vereniging opent een zakelijke rekening bij de Rabobank


