
 

Betreft: Speel weer mee bij de SMHC! 

Afzender: het bestuur van SMHC.  

    

Schoonhoven, 21 november 2016      

  

Beste oud-lid,   

U heeft vast mooie herinneringen aan de tijd dat u nog lid was van de hockeyclub SMHC. Er is een 

hoop gebeurd de afgelopen 30 jaar sinds de oprichting in 1986. De vereniging is gezonder dan ooit 

met als meeste recente gebeurtenis de opening van het 2e veld!  

Het lijkt ons leuk om u weer actief te betrekken bij de vereniging en daarnaast kunt u bijdragen in 

onze plannen voor de nabije toekomst. 

U kunt nu voor 30 Euro per jaar weer ‘actief’ lid worden en dan krijgt u jaarlijks een uitnodiging 

voor de Nieuwjaarsborrel en bijzondere feesten, zoals het lustrum- of openingsfeest van het 

nieuwe clubhuis. 

 

In de "SMHC-brief van de voorzitter" op de website van de SMHC staat een stuk over de 

vergevorderde plannen voor overname van het clubhuis van de METS en de herinrichting van de 

hockeyvelden. Dit betreft goed nieuws!  

Afgezien van de mogelijkheid om weer lid te worden, bieden we u geheel vrijblijvend een 

bestemming voor uw ‘overtollige’ spaargeld.  We nodigen u graag uit voor deelname aan de  SESS 

Certificaten actie! ten behoeve van het nieuwe clubhuis. 

De SESS is de stichting die de velden, opstallen en materialen beheert voor- en verhuurt aan SMHC. 

Een gebruikelijke organisatievorm in ‘sportland’. Zolang het goed gaat met SMHC, gaat het goed 

met de SESS. Wanneer u SESS steunt, helpt u daarmee SMHC.  

Middels certificaten gunt u ons een lening. U krijgt daarvoor een rentevergoeding van 2,5%, ruim 

boven de huidige marktrente. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om een deel van uw spaargeld bij 

SESS onder te brengen: 

a) u steunt uw vereniging.  

b) u ontvangt een nette rente op uw spaartegoed.  

In de praktijk gaat het als volgt: u koopt bij ons één of meerdere certificaten voor het bedrag dat u 

SMHC gunt als ook dat u kunt missen voor een langere termijn.  

 

 

 



 

 

 

 

 

De stichting SESS kan hierdoor geld bij u lenen tegen betere condities dan bij de commerciële 

instellingen. Deze regeling is dan zowel voor u als voor de SESS gunstig.  

 

We streven naar een totaalbedrag van 75 duizend euro. De SESS streeft ernaar alle leningen 

binnen 10 jaar terug te betalen, volgens een certificaten uitloot principe.  

De rente wordt jaarlijks achteraf uitbetaald.  

 

Van andere verenigingen en uit persoonlijke gesprekken is gebleken dat er ruime belangstelling is 

voor dit soort certificaten, zowel vanuit particulieren als vanuit het bedrijfsleven.  

Een prospectus met mogelijkheden, certificaatbedragen (van EUR 100,- EUR 500,- en EUR 1000,-), 

risico-analyse en privacy statement is beschikbaar.  

Volg verder onze website en email berichten, we houden u graag van de voortgang op de hoogte.  

Wanneer u interesse heeft in activering van uw lidmaatschap of de SESS certificaten actie, kunt u 

eenvoudig replyen op dit e-mailbericht (penningmeester@smhc.info ) .  

 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande leden van de 

Sponsorcommissie van SMHC: 

Pieter Reijalt; gsm 06-23474533 

Pieter-Jan Prince; gsm 06-51278143 

Edwin Sloof; gsm 06-53493735 

 

Wordt vervolgd en graag tot ziens!  

  

Met vriendelijke groeten,   

Bas van Nooten 
Voorzitter SMHC  
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