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Een club met een familiale en gezellige sfeer 
gekenmerkt door een sterke jeugdwerking.
Club met potentieel om huidige sterke groei 

verder te zetten in de nabije toekomst.
Uitstekende sportinfrastructuur gelegen 

op een toplocatie in de rand van 
Antwerpen. Wekelijks gemiddeld 1.500 
unieke bezoekers naast en op het veld.
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VOORWOORD
Alles gaat beter en sneller als je samenwerkt. 
Voor HC Olympia is samen sporten en samen 
 groeien belangrijk. We zijn ambitieus, maar we 
 willen dat iedereen meekan en dat iedereen van 
elkaar leert. HC Olympia is de hockeyclub van 
’t Stad. Dit zit in ons DNA en het is de reden 
waarom we een familie club zijn die hockey wil 
aanbieden aan iedereen die onze mooie sport 
wil ontdekken. Hockey is niet enkel een techni-
sche sport, ook het fysieke en het mentale zijn 
minstens even belangrijk. Bij HC Olympia willen 
we onze leden een leven vol hockey aanbieden: 
van Olympiaantjes tot Veteraan. Van nieuweling 
tot volbloed hockeyer.

We zijn gestart in 2016 met een tiental leden, 
gevolgd door de jaren van groei waardoor we 
in het seizoen 2019-2020 uitkwamen op 450 
 leden. In het huidige seizoen zijn we de kaap 
van 550 leden ruimschoots voorbij geschoten. 
Blij zijn we ook met onze  uitmuntende sport-
infrastructuur en ons clubhuis waar gezelligheid 
en vriendschap altijd aanwezig is. 

We zijn een stadsclub, dicht bij de mensen en 
echt Antwerps. We willen iedereen die hockey 
wil  spelen hockey laten spelen. Antwerpen is 
een moderne metropool met een dynamische 
bevolking, dus onze leden denken mee aan de 
toekomst en zijn niet bang om hun handen uit 
de mouwen te steken. Als Antwerpse club 
 hebben we niet per se een dikke nek, maar 
we zijn wel ambitieus.

Hockey is een fantastische sport voor de hele 
 familie. Nieuwe leden raken gebeten door de 
 hockeymicrobe en voor je het weet doen alle 
broers en zussen mee, komt mama meetrainen 
met de trimmers en speelt papa bij de Gents.  
Opa en oma langs de kant zijn de grootste 

 supporters en zorgen voor de appelsientjes. 
Maar Olympia is zelf ook één grote familie. 
Ondanks ons kort bestaan worden teams elke 
training hechter en hechter, de ouders leren 
 elkaar kennen en doen mee als vrijwilliger bij 
één van de vele events. Zoals op het veld maken 
we ook naast het veld onze club mooier en beter 
met teamspirit en positieve vibes.

Momenteel is HC Olympia vooral afhankelijk 
van sponsors en een uitgebreide vrijwilligers-
werking. Daarom wil ik me via deze weg richten 
tot al onze vrijwilligers en huidige sponsors om 
hun te bedanken voor hun inzet voor en bijdrage 
aan onze club. Als club is HC Olympia in een 
kort tijdsbestek enorm gegroeid en de club is 
erop gebrand om op dit elan verder te gaan. 
De ambitie om nog verder door te groeien en 
te zorgen voor een nog betere omkadering gaat 
hand in hand met de zoektocht naar nieuwe 
vrijwilligers en sponsors. Helpt u ons om samen 
onze ambities en dromen te realiseren?

Onmisbaar is de steun van vrijwilligers 
en  sponsors voor de verdere uitbouw en 
 omkadering van HC Olympia zodat elke dag 
opnieuw onze spelers en speelsters het best 
van zichzelf kunnen geven. Ik wens u alvast heel 
veel leesplezier en hoop dat wanneer u op het 
einde bent van deze brochure, we u ervan over-
tuigd hebben om samen met HC Olympia een 
 partnership aan te gaan. Ik hoop u dan ook snel 
te mogen verwelkomen op onze club.

Met sportieve groet
Mathieu Marck
Voorzitter HC Olympia
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HOCKEY
— IN 
BELGIË

Hockey is momenteel een van de snelst, dan niet de snelst groeiende teamsport in 
België. De stijgende populariteit van de sport is niet vreemd aan de goede resultaten 
van nationale hockeyteams Red Lions en Red Panthers. Zo zijn de Red Lions momen-
teel zowel Wereld- als Europees kampioen. Iedereen herinnert zich nog het Europees 
 kampioenschap van augustus 2019 waar de Red Lions de hoofdprijs pakten op onze 
locatie hetgeen uitmondde in groot volksfeest op het Wilrijkse plein. 

In het seizoen 2019 — 2020 telde de Belgische hockeyfederatie al meer dan 50.000 
leden wat een verdubbeling is in 10 jaar tijd en telt Vlaanderen momenteel een 55-tal 
hockeyclubs waarvan er 20 de afgelopen 8 jaar zijn bijgekomen.

De belangstelling voor hockey neemt sterk toe en dat is ook niet aan de aandacht van de 
media ontsnapt. Zo kan je hockeywedstrijden sinds enige tijd bewonderen op de zenders 
van Telenet en Sporza. 

Hockey is populair bij zowel mannen als vrouwen en wordt gekenmerkt door algemene 
kwaliteitsuitstraling. De afgelopen jaren is  hockey democratischer en toegankelijker 
geworden en heeft niet meer het stigma van een elitaire sport te zijn. 
 
Kortom hockey is voor iedereen.

#LET’S STICK TOGETHER© HC OLYMPIA ANTWERPEN / SEPTEMBER 2020 



IEDEREEN DIE HOCKEY WIL  ONTDEKKEN 
HC Olympia biedt hockey voor iedereen. 
Iemand die zijn eerste stappen op een 
hockeyveld zet of één van de Gents die 
al 40 jaar hockeyt, alle spelers die zot zijn 
van hockey en zot zijn van HC Olympia 
zijn welkom. We zijn een nieuwe club. 
Door leden aan te werven die nog nooit 
of maar weinig gehockeyd hebben, 
ontwikkelen we een nieuwe clubcultuur. 
Het is niet zo dat we spelers van andere 
clubs die willen overstappen weigeren, 
maar HC Olympia heeft bij haar  oprichting 
aan de VHL en de clubs uit de buurt 
beloofd niet bij hen te rekruteren. 
Dit is tot nu toe steeds gelukt. We blijven 
groeien en 70 procent van de leden is 
nieuw in het hockey wereldje en dit willen 
we zo houden. In de toekomst betekent 
“een club voor iedereen” dat we ons ook 
willen richten op G-sport, sport  aanbieden 
voor mensen met een verhoogde 
tegemoet koming en hockey voor +65-ers.

EEN TECHNISCHE SPORT
HC Olympia wil dat alle leden  opgeleid 
worden tot complete spelers. De 
 technische kant van het hockey is niet 
eenvoudig en wordt spelenderwijs en 
gedurende enkele jaren aangeleerd 
en bijgestuurd. Omdat een te sport 
 specifieke benadering bij jonge  kinderen 
leidt tot blessures en pedagogisch niet 
 verantwoord is, leren we de  fundamenten 
eerst aan met spelletjes. De juiste 
 technieken, een arsenaal aan pas-
mogelijkheden en dribbels, gaan zorgen 
voor meer spel plezier in de matchen.

EEN FYSIEKE SPORT
Hockey is een fysiek zware sport. Veel 
sprintjes, korte bochten en verscheurende 
versnellingen. Een hockeyer moet 
steeds in conditie zijn. Dat moet geen 
topconditie zijn, maar ieder moet trainen 
op zijn niveau om zo steeds beter en 
beter te worden. Daarom willen we graag 
begeleiding geven als het gaat over 
een gezond lichaam, correcte voeding, 
blessurepreventie en looptechniek.

EEN MENTALE SPORT
Een gezonde geest in een gezond 
lichaam. Als we voor ons lichaam voor de 
nodige begeleiding zorgen, dan mogen 
we het mentale aspect van hockey zeker 
niet vergeten. Hockey is een oude sport, 
met een lange  traditie. Hockey heeft 
ook een zekere etiquette. Dit betekent 
niet dat we ons beter voelen dan andere 
 verenigingen, maar elke sport heeft zijn 
karakter, zijn eigenheid. Voor hockey zijn 
dit sportmanship, fair play, vriendschap en 
teamspirit. Bij HC Olympia  gelden deze 
normen en waarden dus ook. We  vinden 
dit heel belangrijk. Als team ben je sterker 
dan als individu. Niemand speelt of fluit 
graag samen met iemand die agressief 
reageert. Soms maken we fouten. Dat mag 
en we moeten dit  accepteren. Dat maakt 
ons tot betere hockeyers. 
De etiquette betekent ook dat we respect 
hebben voor de sport. Hockey heeft be-
hoorlijk wat spel regels. Als speler, arbiter 
of supporter is het nodig dat je leert wat 
de regels van hockey zijn. Zo kan je pas 
echt genieten van deze mooie sport.

HC 
 OLYMPIA
— WE GELOVEN
 IN 
EEN LEVEN 
 VOL HOCKEY
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EEN LEVEN VOL HOCKEY
Als club volgen we de opbouw van 
Hockey4Life, het ‘levenslang leren”- 
programma van de Belgische hockeybond. 
Volgens Hockey4Life groeit een hockeyer 
door 6 fases. Deze manier van  denken 
is perfect omdat het ruimte laat voor een 
spelenderwijze opleiding van kinderen. 
Ze worden complete hockeyers, zonder al 
te veel druk en competitiedrang. Die kans 
op echte  competitie volgt later vanaf hun 
15—16 jaar. De jaren voordien bouwen 
we gradueel het spelen af en introduceren 
we tactiek en grotere intensiteit. Hierdoor 
krijgen we hockeyers die levenslang willen 
spelen, niet opgebrand raken en hockey-
en omdat ze verliefd zijn op deze mooie 
sport. 

HC Olympia wil daarom niet stoppen bij 
deze 6 fases, maar nog een 7de fase intro-
duceren. Na de competitie blijven veel van 
onze leden wel  hockeyen: als Trimmer, als 
Gent of als Lady. Of als coach of arbiter 
van hun kinderen. Deze 7de fase vinden 
we als club even belangrijk. Het zijn deze 
hockey ende ouders die veel bijbrengen 
bij de club. Die zorgen dat de club een 
familieclub wordt en die op hun beurt hun 
kennis overdragen. We geloven in een 
leven vol hockey. 

Leden van HC Olympia kunnen kiezen 
of ze graag wedstrijden spelen of enkel 
willen trainen. Leden die enkel trainen 
noemen we onze oefenjeugd. Binnen de 
jeugd worden de ploegen opgedeeld 
volgens het U-systeem gelinkt aan leeftijd. 

Bij Hockeyclub Olympia kan je terecht voor 
training en/of competitie bij:

 › De Olympiaantjes – van 5 tot 6 jaar
 › Jeugdhockey – U7 t/m U19
 › Volwassenenhockey – dames en heren
 › Trimhockey – recreatief gemengde 

dames- en herenploeg

HC Olympia is op korte tijd gegroeid 
naar een club met 31 jeugd en 7 vol-
wassen teams. Hierbij een overzicht van 
onze ploegen voor het komende/huidig 
seizoen.

CATEGORY AANTAL TEAMS SPELERS PER TEAM TOTAAL AANTAL 
SPELERS

JEUGD

Olympiaantjes 1 40 40

ONDERBOUW

U7B 3 5 15

U7G 3 5 15

U8B 3 6 18

U8G 3 6 18

U9B 1 10 10

U9G 2 10 20

MIDDENBOUW

U10B 1 12 12

U10G 1 12 12

U11B 1 12 12

U11G 1 12 12

U12B 1 18 18

U12G 2 18 36

BOVENBOUW

U14B 2 18 36

U14G 2 18 36

U16G 1 18 18

U19B 1 18 18

U19G 2 18 36

VOLWASSENEN

Heren 1 1 20 20

Heren 2 1 20 20

Dames 1 1 20 20

Dames 2 1 20 20

Dames 3 1 20 20

Trimmers 1 40 40

Gents 1 16 16

TRAINERS 1 50 50
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Onder het motto ‘Hockey voor iedereen’ 
wil HC Olympia een  gezellige en laag-
drempelige familieclub zijn, waarbij de 
onderlinge betrokkenheid van de leden 
sterk willen stimuleren. Hockey draait 
om fairplay, respect en vriendschap en 
dat zijn ook de waarden die HC Olympia 
hoog in het vaandel wil dragen.

Het uitstralen van een goede dosis 
levensvreugde is van vitaal belang en 
HC  Olympia legt de focus dan ook op 
ontwikkeling en ontplooien van haar 
jeugd en volwassen spelers in aangenaam 
 gezelschap en in een ontspannen sfeer.

HC Olympia wil hockey aanbieden voor 
 iedereen. Momenteel helpt HC  Olympia 
via Jespo om het voor alle kinderen 
 mogelijk te maken om de hockeysport 
te beoefenen en dragen we bij tot de 
 omni-sporten voor Antwerpse jeugd. 
Naar de toekomst toe wil de club graag 
hockey aanbieden voor 65-plussers en 
zijn de eerste initiatieven gestart voor 
het opstarten van G-Hockey.

Als Antwerpse club hebben we niet per 
se een dikke nek, maar zijn we wel ambi-
tieus. We willen ijveren voor een verdere 
ontwikkeling van de sportieve begelei-
ding en willen we naar de toekomst meer 
geschoolde trainers in huis halen die de 
jeugd een betere techniek en conditie 
kunnen bijbrengen.

HC Olympia heeft de potentie om op 
termijn zich aan te sluiten bij de grootste 
clubs van het land. De optimalisatie en uit-
breiding van de infrastructuur (waar onder 
extra speeloppervlakte en kunstgras, 
bijkomend en kwalitatief spelmateriaal) en 
een kwalitatief en hoogwaardig ingericht 
familiaal clubhuis zijn dan noodzakelijk. 
HC Olympia is een jonge club (sinds 
2017) en kan nog niet teren op een grote 
pool van trainers, coaches, scheidsrechters 
of vrijwilligers. Om de groei van de club 
te ondersteunen is nood aan investeringen 
en versterking van de jeugdwerking en 
omkadering. 

Algemeen geldt: meer ploegen = meer 
wedstrijden = meer scheidsrechters = 
meer coaches en meer trainers.

HC 
 OLYMPIA
— WAAR
 WILLEN WE 
NAAR TOE?
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Elk seizoen start in september met een kick-off om de nieuwe leden 
te verwelkomen en om het nieuwe seizoen feestelijk in te luiden. 
Een seizoen duurt tot eind mei met tussendoor een winterstop van 
enkele weken. Onze leden trainen tweemaal per week en paar keer 
per jaar worden er thematrainingen gegeven zoals de Sinterklaas- en 
 Carnaval-training. Op vrijdagavond kan iedereen terecht op de 
Foodie Friday voor een heerlijk bord pasta, lasagne of ander gerecht. 
Het weekend trappen we graag goed af bij HC Olympia.

Naast de trainingen en wedstrijden worden er tijdens de school-
vakanties ook sportkampen georganiseerd waaraan kinderen uit 
de lagere- en middelbare school kunnen deelnemen. Hier nemen 
 kinderen aan deel die nog geen hockeyervaring hebben en hierdoor 
 kennis maken met de sport maar ook gepassioneerde  hockeyspelers 
die hun hockey skills graag een week intensiever willen trainen. 
 Ondertussen hebben we een rijke traditie aan Krokus-, Paas-,  Zomer- 
en  Herfstkampen met telkens grote opkomst.

Elk jaar organiseren onze trimmers een familietoernooi zodat ook 
de niet-spelende leden kunnen kennis maken met hockey.
En daarnaast worden er elk jaar ook nog sportieve, sociale of 
familiale activiteiten georganiseerd.

 › Hockey arbitrage café
 › Coach-the-coach sessies
 › Trainer-the-trainer sessies
 › Team building evenementen per ploeg
 › Ouder - en kinder galabal
 › BBQ...

HC 
 OLYMPIA
— EEN JAAR 
VOL HOCKEY
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We hadden al aangegeven dat we dankzij de stad Antwerpen en de 
Vlaamse Hockey Liga gebruik kunnen maken van een uitstekende infra-
structuur. Daarenboven liggen onze terreinen op een toplocatie op 
hoek van de Vogelzanglaan en de Jan Van Rijswijcklaan in Antwerpen. 
90  procent van onze leden wonen op fietsafstand van onze club in de 
zuidrand van Antwerpen en komen uit een 350-tal gezinnen.

Trainen doen we tweemaal per week en elk weekend speelt de 
helft van ploegen alternerend thuis. Hierdoor mogen we een groot 
aantal bezoekers ontvangen op of naast het veld en in ons clubhuis, 
gemiddeld zo’n 1500 bezoekers per week. Daarnaast zijn er ook twee 
korfbalploegen, een rugbyploeg en een voetbalploeg actief op de 
Wilrijkse plein.

We hadden eerder al aangegeven dat hockey enorm aan populariteit 
heeft gewonnen in ons het land. Gezien dit zeker ook het geval is voor 
onze regio, is er onlangs besloten om een derde hockeyveld aan te 
leggen op de Wilrijkse plein. Het groeipotentieel van HC Olympia is 
groot, maar het bestuur heeft er voor gekozen om gecontroleerd te 
groeien. Dit omdat geen kwaliteitsverlies toe te laten en om de orga-
nisatie en de infrastructuur de kans te geven om op dezelfde manier 
mee te groeien.

Huidig Wereld- en Europees kampioen en tevens Red Lions — kapitein 
Thomas Briels is peter van HC Olympia. Elke keer opnieuw inspireert 
 Thomas onze leden en die laatste hebben de mogelijkheid om top-
hockeyspelers en speelsters te bekijken op de Wilrijkse plein. Op dit 
moment wordt naast ons clubhuis het Centre of Excellence gebouwd 
waar zowel de Red Lions als Red Panthers zullen gaan trainen in de 
toekomst.

HC 
 OLYMPIA
— WIE
KOMT DAAR?
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HC 
 OLYMPIA 
SPONSORING
— HOE WERKT DAT?

Groeien kost geld en energie. We hebben gelukkig een zeer goed 
team van vrijwilligers in onze club. Maar dit is niet voldoende om 
onze groei te ondersteunen en daarom zijn we op zoek naar sponsors 
die onze dromen en ambities mee willen helpen realiseren.
We staan garant voor een maximale bereikbaarheid en return voor 
onze sponsors en dat doen we op de volgende manieren:

WEDSTRIJDTENUE
We zijn enorm trots op onze wedstrijdtenues. Het is een prachtig 
 design in de kleuren van de club en daar sieren dan ook de hoofd-
sponsors op. Visibiliteit ten top op en ruim buiten de club. Gezien 
we niet elk jaar onze leden een nieuwe wedstrijdtenue (shirt + short/ 
rokje) willen laten aanschaffen willen we graag dat onze hoofdspon-
sors zich voor een periode van 3 jaar engageren. De huidige periode 
voor de sponsoring van de wedstrijdtenue loopt af op 30 juni 2021.

IN EN ROND DE CLUB
Daarnaast is er rondom het hockeyveld ruimte om het logo van de 
sponsors visueel te maken. En aangezien het hart van ons club — ons 
clubhuis — soms meer volk aantrekt dan het hockeyveld worden de 
sponsors ook geprojecteerd op het grote TV-scherm in het clubhuis.

COMMUNICATIE NAAR DE LEDEN
Verder communiceren we met onze leden en ouders via een nieuws-
brief, sociale media (Facebook, LinkedIn en Instagram) en de website. 
Ook hier bieden we onze sponsors de ruimte om potentiële klanten te 
overtuigen van hun producten en diensten.

Om ons aanbod inzichtelijk te maken, bieden we verschillende 
 sponsorformules aan waaruit gekozen kan worden. 
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SPONSOR FORMULES
Bij de formules waar een wedstrijdtenue van toepassing is, vragen 
we een engagement van de sponsor voor een periode van 3 jaar 
 aangezien we een duurzame en langetermijnrelatie willen aangaan 
met onze sponsors. Bovendien willen we onze leden de garantie 
 geven dat de wedstrijdoutfits slechts om de 3 jaar kunnen wijzigen. 
Voor de Diamond, Platina, Goud en Zilver formules kunnen we 
 desgewenst sector-exclusiviteit aanbieden.

U kan zien dat we buiten de traditionele sponsorformules van 
wedstrijd uitrusting, sponsordoeken, communicatie en slideshows, 
het ook mogelijk is om op een expliciete manier uw bedrijf te koppe-
len aan een event of materiaal en zo onze club te sponsoren. Deze 
 vereisen echter maatwerk waarvoor we graag met u contact opnemen.

Naast financiële sponsoring is louter materiële sponsoring zoals 
 producten, materialen en diensten natuurlijk ook een mogelijkheid. 
Ook hiervoor nemen we graag contact met u op.

We zijn er van overtuigd dat sponsoring tot op zekere hoogte 
 maatwerk en horen graag uw verhaal en op welke manier u wil 
 bijdragen tot het succes van HC Olympia. Dat kan gaan van het 
sponseren van een tornooi, de goals of eventueel een event. 
We gaan graag het gesprek aan.

Kosten die worden gemaakt uit hoofde van sponsoring zijn in principe 
professionele uitgaven die fiscaal aftrekbaar zijn en bieden hierdoor 
ook een fiscaal voordelig kader aan uw organisatie.

Tenslotte willen we nog duidelijk stellen dat sponsormiddelen enkel 
gebruikt worden in dienst van de sportieve doelstellingen van de hele 
club HC Olympia en dat het niet de bedoeling is om de sponsoring 
toe te kennen aan één individueel team of één individuele speler. 

DIAMOND PLATINUM GOLD SILVER BRONZE

WEDSTRIJDTENUE

Wedstrijdshirt: logo op voorkant shirt 

Wedstrijdbroek/rok: logo op achterkant 

Wedstrijdshirt: logo op achterkant shirt 

Wedstrijdshirt: logo op de mouw 

Wedstrijdbroek/rok: logo op rechter voorkant 

WEBSITE/NIEUWSBRIEF/SOCIAL MEDIA

Logo in nieuwsbrief    

Speciale nieuwsbrief en sociale media bericht over aangaan partnership    

Jaarlijks op maat artikel in nieuwsbrief en social media 2x/jaar 1x/jaar 1x/jaar 1x/jaar

Vermelding op website en facebook/linkedin sponsorpagina     

BANNERS

Grote banner achter 1 doeI in de ballenvanger 

Middelgrote banner naast 1 doeI in de ballenvanger *  

Banner naast het doeI in de ballenvanger * 

Banner langs het veld ** 

* Grote banner ook mogelijk los van het wedstrijdtenue
** 2 banners indien partnership voor 3 jaar

SLIDESHOW CLUBHOUSE

2 maal vermelding per presentatie loop    

1 maal vermelding per presentatie loop 

EVENTS

Uitnodiging op officiele events van HC Olympia     

EXPLICIETE NAAMKOPPELINGEN

Trimmer/famiIietornooi

Bal van Olympia

Hockeyballen gebruikt op de training

Meubilair clubhuis

Dug-outs

Binnenboarding goal

HC Olympia clubkleding
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Sponsoring van een specifiek team binnen de club is enkel toegestaan 
mits voorafgaande toestemming van de cel sponsoring. Daartoe dient 
men een verzoek in te dienen bij de cel sponsoring met een opgave 
van de bedrijfsnaam alsmede de contactgegevens van de sponsor. 

Op basis hiervan kan de cel sponsoring beoordelen of de  sponsoring 
is toegestaan, waarbij als voornaamste criterium zal gelden dat de 
belangen van de reeds aan de vereniging verbonden sponsoren 
gerespecteerd worden alsook het algemeen club belang.

Bij de bedrukking van het wedstrijdtenue moeten de regels van de 
Vlaamse Hockey Liga en de Koninklijke Belgische Hockey Bond in 
acht worden genomen. 

In het kader van de uniformiteit van de bedrukking van de rug-
nummers, dient de textielbedrukking uitgevoerd te worden door 
een door HC Olympia aangeduide leverancier.

Werd je interesse gewekt en heb je zin om ons project mee te 
 ondersteunen? Neem dan contact op met onze Cel Sponsoring 
via sponsoring@hcolympia.be.

HC Olympia werd officieel opgericht op te Antwerpen op 19 juli 2017.
HC Olympia is geregistreerd als VZW onder KBO-nummer: 0678.737.308.
HC Olympia is een door de stad Antwerpen erkende sportclub sinds 1 juli 2018.
HC Olympia telt momenteel ruimschoots 550 leden.
HC Olympia is aangesloten bij de Koninklijke Belgische Hockeybond (KBHB) 
en bij de Vlaamse Hockeyliga (VHL) onder stamnummer 720.
Peter van HC Olympia is Red Lions aanvoerder en tevens wereld- en Europees 
kampioen Thomas Briels.
HC Olympia VZW is lid van de Vlaamse Sportfederatie, Sport Vlaanderen.
HC Olympia wordt vertegenwoordigd door: 
Mathieu Marck, Roosje  Timmermans en Davy Breels in de hoedanigheid van 
 respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. 
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HC OLYMPIA
Vogelzanglaan 6
2020 Antwerpen
www.hcolympia.be
sponsoring@hcolympia.be
—
 instagram.com/hockeyclubolympia
 facebook.com/hcolympia
 linkedin.com/company/18377270

#LET’S STICK TOGETHER© HC OLYMPIA ANTWERPEN / SEPTEMBER 2020 


