Vrienden Club Kieviten

Een omni-sportvereniging als Kieviten heeft behalve de inzet van de leden en vrijwilligers
ook financiële ondersteuning nodig.
In het jaar 2000 is door een aantal enthousiaste bevriende Kieviten-leden de
Vrienden Club Kieviten (VCK) opgericht.
De leden van deze ‘business’club steunen met hun jaarlijkse bijdrage diverse projecten
van de Kieviten zowel op het gebied van hockey, tennis als golf, waaronder de aanleg
van 2 kunstgras hockeyvelden en 4 all-weather tennisbanen.
Het bestuur van de VCK organiseert 3 keer per jaar een informele avond met een
afwisselend educatief, cultureel, doch bovenal culinair programma.
Enkele voorbeelden zijn interessante lezingen door oud wielrenner wijlen Peter Post, oud
prof-tennisser Paul Haarhuis, voormalig Formule1 coureur Gijs van Lennep, een topeconoom van de Rabobank, een bedrijfsbezoek bij één van de VCK-leden, een flight
simulator oefening. Ook konden de leden hun prestaties laten zien tijdens een
golfwedstrijd, een slip- en off road cursus en een avond skiën. Daarnaast waren er wijn-,
port- en likeurproeverijen op verschillende locaties, een culinaire avond waar we met de
leden een heerlijk diner hebben gekookt, een kijkje achter de schermen bij Holland
Casino, een sloepentocht met partners, een Solexrit en een rondleiding door de Tweede
Kamer. Het hoogtepunt van de avond is meestal het perfect georganiseerde diner op
wisselende locaties.
Ook het zakelijke aspect wordt met het aangename verenigd. Geen primaire doelstelling
maar wel een nuttige bijkomstigheid.
De contributie bedraagt € 950,00 exclusief BTW per jaar. Van de contributiegelden gaat
70% naar projecten van de Kieviten. Het lid kan zelf aangeven aan welke afdeling
zijn/haar deel besteed moet worden. De overige 30% wordt besteed aan de organisatie
van evenementen.
Het VCK lidmaatschap geeft ook een korting op andere sponsorproducten, zoals het
plaatsen van een reclamebord langs een van de kunstgrasvelden, een doek langs een
van de tennisbanen en/of een reclamebord bij een van de holes op het golfterrein.
Een geweldige club voor ondernemers met een Kieviten-hart.
Hoe wordt u lid van de Vrienden Club Kieviten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde van Malssen:
hilde@malssen.nl, tel. 06-55331689 of bezoek de website: www.kieviten.nl

