
          

Partnership JBC/Noorderhaven & Intersport Den Helder 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen! Dat betekent dat iedereen weer lekker kan basketballen. 

JBC/N heeft deze zomer gebruikt om voorbereidingen te treffen om het bestaande tenue te vervangen 

door een nieuw Spalding tenue. Met Intersport hebben wij een partner gevonden die samen met ons 

een professionaliseringsslag wil maken op het gebied van kleding en ondersteuning. Dit nieuwe 

Spalding tenue wordt bekostigd uit het JBC/N kledingfonds. 

Middels de nieuwe JBC/N webshop kunnen binnenkort ook aanvullende artikelen gekocht worden 

voor eigen rekening. Denk hierbij aan inloopshirts, tassen, hoodies, slippers, trainingsets, schoenen 

etc. Sommige artikelen, zoals inloopshirts en tassen, kunnen voorzien worden van eigen naam en zijn 

voorzien van het nieuwe JBC/N logo en passen qua merk, kleur en logo bij het JBC/N Spalding 

tenuelijn. Een groot deel van de artikelen kunnen met korting worden aangeschaft waarbij er ook een 

deel van de opbrengst gaat naar de club. Daarnaast zal Intersport een rol spelen bij 

blessurepreventie, voedingsadviezen en performance metingen. 

Om het tenue te passen wordt er een speciale JBC/N pasavond georganiseerd i.p.v. een reguliere 

training. De trainingen van maandag 16 oktober vervallen en alle leden worden verwacht om op de 

aangegeven tijden het nieuwe tenue te komen passen zodat wij er zeker van zijn dat het teamtenue 

uit de juiste maten zal bestaan. Mocht je echt niet kunnen laat dit dan weten aan je trainer. Natuurlijk 

zijn ook ouders en vrijwilligers van harte welkom. 

Wat bieden wij nog meer tijdens deze pasavond: 

• 20% korting op het gehele Intersport assortiment. 

• Persoonlijk advies bijvoorbeeld t.a.v. schoeisel. 

• De JBC/N inloopshirts en hoodies eenvoudig passen en bestellen. 

• Presentatie gezonde voeding door voedingsdeskundige. 

• Gezellige avond met een hapje en een drankje. 

Wanneer: 

• Maandag 16 oktober 

• Aanvang 18.30 – 19.30 U10 en U12 

• Aanvang 19.30 – 20.30 U14, U16, U18, U22 & Senioren 

Mocht je vragen hebben of je hebt interesse om een team te sponsoren neem dan contact op met de 

commerciële commissie van JBC/N om de mogelijkheden te bespreken. 

Wim Karreman 
Sander Nienkemper 
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