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RHC CONCORDIA  
BUSINESS CLUB 

Business Platform  voor partners en leden

Van Sponsoring naar 
Business Platform 
RHC Concordia moet hét businessplatform voor en door leden 
en ondernemers worden waar je in de toekomst graag bij wilt 
horen. Dat is ons nieuwe uitgangspunt om van RHC Concordia 
weer een aantrekkelijke business partner te gaan maken. 

We willen onze leden en onze businessclub leden graag de 
mogelijkheid bieden om hun bedrijf te presenteren, 
aanbiedingen te doen, samenwerkingen met andere 
verenigingen op te zetten zodanig dat het niet een één- maar 
een tweerichtingsverkeer gaat opleveren. 

Zeker ook in het licht van ons 100 jarige bestaan op 1 
september 2024 en het lustrumjaar sept 2024 tm juli 2025 
denken we dat we een zeer interessant podium bieden. 

Concordia Golfdag  

In samenwerking met Golfbaan 
De Herkenbosche willen we in 
2023 voor alle geïnteresseerde 
leden een Golfdag organiseren. 
Voor de gevorderde golfers 
denken we aan een wedstrijd, 
voor beginnende golfers aan 
een clinic én voor de 
wandelaars, een heerlijke 
wandeling met een gids door 
het prachtige Meinweg gebied. 

Business meeting 

In het voorjaar 2023 zullen we 
onze 2e Business Club 
Meeting organiseren, thema /
lokatie en tijdstip volgen nog. 

100 jaar Concordia  
(1 September 2024) 

Zet deze datum alvast in je 
agenda want dan start het 
lustrumjaar met talrijke 
festiviteiten tot de zomer 2025 
incl. Tophockey. De lustrumcie 
heeft al bij elkaar gezeten en 
het conceptprogramma is in de 
maak. We zijn in ieder geval al 
gestart met het in kaart 
brengen van onze talrijke 
reünisten. Inmiddels hebben 
zich bijna 300 oudleden 
aangemeld! Zeg het voort en 
laat ze zich aanmelden via: 
https://forms.gle/
pT8AZ9gUQYLHFmjL6 

https://forms.gle/pT8AZ9gUQYLHFmjL6
https://forms.gle/pT8AZ9gUQYLHFmjL6


Roermond 27 December 2022

2

Contact 

RHC Concordia  

Sponsor commissie 

Mark Steinen 

T 06-11920487 

E businessclub@rhcconcordia.nl 

Heb je interesse om ook lid te 
worden van de businessclub of 
wil je als bestaande partner jouw 
zichtbaarheid verder vergroten? 
Wil je een keer te contact 
hebben, over de mogelijkheden 
om je bedrijf te presenteren via 
een bord/doek etc., via de 
website, hockey-app én ons 
nieuwe LED-scherm? Neem dan 
contact met me op. Ook kun je 
via onze website alvast de 
mogelijkheden bekijken in onze 
sponsormodule.

In 2022 hebben we het aantal businesspartners naar bijna 40 
gebracht waarbij een speciale aandacht uitgaat naar Briggs & 
Stratton, een van de nieuwe hoofdsponsors van Concordia en 
shirtsponsor van dames 1. Daarnaast willen we onze 
bestaande sponsoren van het ‘1e uur’ van harte danken dat ze 
ons in de afgelopen jaren altijd zijn blijven steunen.  

De recent opgerichte Business Club heeft, in samenwerking 
met Crowe Accountants, reeds een eerste goed bezochte 
avond georganiseerd bij één van onze nieuwe Business 
Partners, Hotel Oolderhof. Het thema “Gehackt…, en dan” 
stond deze avond centraal.  

Vanaf 2023 willen 2 x per jaar Business Club sessies 
organiseren, iedere keer weer bij een andere ‘partner’ waarbij 
de eerstvolgende meeting in het voorjaar van 2023 staat 
gepland. 

Het pas aangeschafte LED-scherm (zie foto) op het hoofdveld 
zal onze diverse business club-activiteiten verder gaan 
ondersteunen in relatie met onze website/app. 

Business aanbiedingen 
voor partners en leden 
We willen zoals aangegeven meer dynamiek gaan aanbrengen 
in de relatie met onze businesspartners en daarom hebben 
een aantal partners speciaal voor onze leden (en ouders) een 
aantal interessante aanbiedingen samengesteld . 

Volvo 

Volvo Car Nederland is sinds 1994 official partner van de 
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond én via Volvo Rutten 
reeds langs als business partner verbonden aan onze club. 
Daarbij wordt niet alleen aan tophockey gedacht, maar juist
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ook aan het stimuleren van talentontwikkeling op lokaal en regionaal niveau. Vanuit die gedachte 
ontstond in 2010 de Volvo Clubbonus. 

€ 1.000 in de clubkas bij koop/lease van een nieuwe Volvo.  

De Volvo Clubbonus is een actie waarbij RHC Concordia € 1.000 ontvangt als je een nieuwe Volvo 
koopt of least bij Volvo Rutten (of € 500 bij aankoop van een Volvo Selekt occasion). Je hoeft niet zelf 
lid te zijn van de club, ook als je ouder/verzorger bent van een jeugdlid, profiteert de club van jouw 
aankoop/lease. Dus scoor voor je club en kom langs bij jouw  "eigen clubdealer'; Volvo Rutten 
Echt.” 

MKLRS 

MKLRS, éen van de toonaangevende en uitdagende makelaars uit Roermond, en al jarenlang 
gerespecteerd business partner van onze club biedt in een vergelijkbare vorm zoals dit gedaan wordt 
door Volvo Rutten de mogelijkheid om € 500,- te sponsoren aan RHC Concordia, per huis van een lid 
van de hockeyclub, dat via MKLRS verkocht wordt.  

Oolderhof 
Sinds dit jaar is de Hotel-restaurant De Oolderhof in Herten een nieuwe business partner geworden 
van onze club.  Hotel-restaurant De Oolderhof kan de volgende aanbieding aan Concordia doen:  

Op alle meetings en evenementen die vanuit Concordia bij Oolderhof worden georganiseerd 
ontvangt Concordia 10% korting op de Food & Beverage factuur, uitgezonderd zaalhuur. Alle leden 
van Concordia die bij Oolderhof een lunch of diner reserveren ontvangen een korting van 10%. Als je 
gebruik wilt maken van deze aanbieding, dan graag bij reservering of aanmelding bij aankomst 
aangeven dat je lid bent van Concordia, We onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om een 
ledenpas (fysiek of digitaal) te introduceren waarmee lidmaatschap aangetoond kan worden.  

Golfbaan De Herkenbosche 
Sinds dit jaar is ook de golfbaan De Herkenbosche business partner geworden van onze club en wil 
graag meer hockeyers ook enthousiasmeren voor de prachtige club in Herkenbosch.  
De Herkenbosche biedt het volgende aan aan onze leden én business partners: 

• Kennismakingsles (50 minuten) met 1, 2, 3 of 4 personen voor € 50; 
• Kennismakingsclinic van 3 uur voor groepen vanaf 6 personen, bestaande uit 1 ½ uur 

techniektraining en 1 ½ uur spelen op de par 3 baan o.l.v. een golfprofessional. inclusief ontvangst 
met koffie & vlaai. Normale tarief voor de clinic is € 47,50 p.p. Voordeel inclusief ontvangst € 6 p.p.; 

• Kennismakingscursus 5 lessen voor € 75 p.p. / minimum aantal deelnemers 4. Voordeel inclusief 
maandkaart par 3 t.w.v. € 75 p.p.; 

• Cursus Samen sporten (16 lesuren), waarmee je je handicapbewijs behaalt / minimum aantal 
deelnemers 4, kosten € 240 bij 4 deelnemers, € 200 bij 5 deelnemers. Voordeel inclusief maandkaart 
par 3 t.w.v. € 75 p.p.; 
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