Draag jij ook je steentje bij?
In 2016 zijn de 2 resterende Hobokense korfbalclubs gefusioneerd en van start gegaan onder de naam HMKC
(Hoboken Mercurius Korfbal Club). Een belangrijk punt bij de fusie was de keuze van de locatie. Om diverse
redenen is er gekozen voor de locatie in het Fort 8. De aanleg van kunstgrasvelden is hierin het belangrijkste
geweest. Dit kunstgrasproject is inmiddels verwezenlijkt en HMKC beschikt momenteel over 2 velden met
nieuwe milieuvriendelijke ledverlichting.
Een 2de project is de renovatie van het clublokaal. De club moet kunnen beschikken over meer en betere
kleedkamers. Momenteel beschikken we over 2 kleedkamers en na de renovatie worden dat 6 kleedkamers: 2
voor de bezoekers, 2 voor de scheidsrechters en 2 voor de thuisploeg. Ook het lokaal zelf is toe aan renovatie:
nieuw dak, ventilatie en verbeterde isolatie.
Met dit project starten we in juni 2019 en we hopen hiermee klaar te zijn in maart 2020.
Dit is ons lokaal nu:

En dit gaat het worden:

Voor de renovatie van het lokaal zijn er
verschillende subsidiedossiers ingediend in
2016 en 2018. Het totaalbedrag nodig voor
de renovatie is 475.000 euro. Hiervan krijgt
de club 350.000 euro terug via de goedgekeurde subsidies. De club dient zelf voor de resterende 125.000 euro te
zorgen.
Om dit mee te helpen financieren hebben we een project ingediend bij de Koning Boudewijn stichting. We zijn
zeer verheugd u te kunnen melden dat ons project is goedgekeurd. De Koning Boudewijnstichting verleent haar
medewerking aan het project. De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een
belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33WIB). Stort je bijdrage op de
projectrekening beheerd bij de Koning Boudewijnstichting op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC:
BPOTBEB1 en voeg hier de volgende gestructureerde melding aan toe: 128/3118/00060. De stichting zal zorgen
voor het attest van fiscale vrijstelling.
We zijn ondertussen officieel van start gegaan met een ‘steensponsoringcampagne’ waarin we met zijn allen op
zoek gaan naar sponsors die onze club willen steunen met het aankopen van een steen van ons clubhuis ter
waarde van € 40. Onze bedoeling is 500 stenen te verkopen, zodat we via deze weg € 20.000 bijeen kunnen
halen.
Voor zelfstandigen kunnen we een factuur maken als bewijs van de sponsoring, voor particulieren (zoals jezelf,
familie, vrienden) krijg je via de Koning Boudewijn stichting een attest. Iedereen komt op onze ‘wall of fame’,
die zal worden opgehangen in onze kantine onder het plan van de renovatie. De lijst zal wekelijks up-to-date
worden gehouden, zodat je regelmatig kan volgen hoe ver we staan.
HMKC rekent op jullie hulp en hoopt dat iedereen het belang inziet van deze acties die zeer hard nodig zijn,
willen we einde maart 2020 klaar zijn met de realisatie van dit project.
Sportieve groeten,
Bestuur HMKC

