
K.V. Good Luck 

sponsoren scoren 

Graag stellen wij aan u voor  

  als nieuwe sponsor van  

     K.V. Good Luck 

Good Luck sluit sponsor overeenkomst met RABOBANK Het Haringvliet 

Wij zijn verheugd jullie te kunnen melden dat we een sponsorovereenkomst hebben afgesloten met Rabo-

bank Het Haringvliet. 

Rabobank Het Haringvliet verbindt zich voor 1 seizoen aan korfbalvereniging Good Luck waarbij er 2 toer-

nooien de naam van de bank zullen dragen. 

Zo wordt op 7 mei het Rabobank saté toernooi door Bonne Change georganiseerd waarbij het voor klanten, 

leden en personeelsleden van de Rabobank mogelijk is om hier gratis aan deel te nemen. Inmiddels heeft 

de uitnodiging hiervoor in het ledenmagazine ‘Dichterbij’ gestaan waarna men tot 1 april de tijd heeft om in 

te schrijven. 

Daarnaast zal waarschijnlijk het jaarlijkse koppelschot toernooi wat gehouden wordt in juni de naam van 

de Rabobank dragen. De definitieve afspraken hiervoor moeten nog worden gemaakt. 

De Rabobank heeft een rijk verleden op het gebied van sponsoring bij Good Luck. In de jaren 1997 tot en 

met 2003 was de Rabobank zelfs hoofdsponsor van onze vereniging. 

Deze binding was met name ontstaan doordat er vele korfballers als personeelslid aan de Rabobank waren 

verbonden. Ook op dit moment zijn er nog een aantal korfballers en oud korfballers werkzaam voor deze 

organisatie. 

Rabobank Het Haringvliet is een bank die verbindt. Een bank waar je bij wilt horen, als klant en als mede-

werker. Dát is Rabobank Het Haringvliet. Met Het Haringvliet als natuurlijke verbinding tussen de eilanden 

de Hoeksche Waard in het noorden en Goeree-Overflakkee in het zuiden, vormt Rabobank Het Haringvliet 

één bank, midden in de samenleving. 

U kunt bij de Rabobank terecht voor al uw bankzaken (betalen, sparen, beleggen) maar ook voor uw hypo-

theek, uw verzekering en uiteraard voor vele andere zaken.  

Kijkt u gerust een op de website of neemt u contact op met de Rabobank indien u interesse heeft in één 

van de diensten die worden aangeboden. 

www.rabobank.nl/hhv 

Telefoon: 0186 - 89 10 00 


