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GOEDE DOEL

VRIJDAG 17 SEPTEMBER

Hockey Dreams Foundation

SCHRIJF
JE NU IN!

Hockey Dreams Foundation steunt jongeren bij het
realiseren van hun ambities voor een betere
toekomst. Hockey is niet het doel maar het middel;
onderwijs en persoonlijke ontwikkeling staan
centraal.

Goed nieuws! Op basis van de huidige overheidsmaatregelen gaat De Phoenix Business Trophy door!
Dus schrijf je team nog in! We hebben nog 10 plekken
vrij en hebben deze inschrijvingen ook nodig om het
toernooi weer succesvol te kunnen organiseren
inclusief alle mooie ingrediënten.

Coaches kunnen terug naar school, hun diploma
behalen en een vervolgopleiding doen. Coaches zijn
daarnaast verantwoordelijk voor trainingen, kampen,
hockeymateriaal en andere aspecten van sportorganisaties. Zo ontwikkelen zij op het veld
competenties en vertrouwen om ook buiten het veld
hun dromen waar te maken. Tegelijkertijd zijn de
coaches rolmodellen en bieden duizenden kinderen
een veilige en leerzame omgeving. Samen spelen,
delen, leren en groeien. Samen worden ze de game
changers van morgen!

Om met elkaar het toernooi succesvol en veilig te
organiseren zijn we met de gemeente Zeist in overleg
welke maatregelen we hiervoor extra nemen (denk aan
de bekende check-in, registratie en QR check),
deelnemers ontvangen hierover nog nader bericht.
Toernooistart is 17 september 2021 vanaf 17:00 uur
met borrel en bu et. Wedstrijden starten om 18:30 uur
tot ongeveer 22:30 uur, daarna de bekende feestelijke
afsluiting met prijsuitreiking.

Hockey Dreams Foundation is momenteel actief in
Zambia, Malawi en Oeganda. Hockey Dreams heeft
de ambitie om in de komende jaren uit te breiden
van 3 naar 6 Hockey Dreams Communities, van 45
naar 100 coaches, en van 2000 naar 6000 kinderen.

Inschrijvingen, vragen en feedback s.v.p. per mail via:
info@phoenix-businesstrophy.nl
Daadwerkelijke facturatie vindt alleen plaats bij
de nitieve doorgang.
Meer informatie, updates en
foto’s zijn te vinden op de website.
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Benieuwd naar de verhalen en ervaringen uit Zambia,
Malawi en Oeganda? Neem een kijkje
op www.hockeydreams.nl

HOOFDSPONSOR

NIEUWE SPONSOR

Kirkman Company

Holla

Wij zorgen voor succesvolle transformaties van
organisaties. Op weg naar 100% relevantie voor alle
stakeholders. Of het nu gaat om de uitdagingen van
vandaag of de kansen van morgen, binnen een afdeling
of voor de organisatie als geheel. Omdat het altijd beter
kan of omdat het soms écht anders moet.

Holla behoort tot de top 25 van de Nederlandse
advocatuur en is daarin één van de snelste
groeiers. Holla levert juridisch en scaal advies
aan (internationale) klanten in het midden- en
grootzakelijk segment en (semi) publieke
instellingen. Dat doen we vanuit onze drie
vestigingen in Utrecht, ’s Hertogenbosch en
Eindhoven.

Wij helpen in het bepalen van, sturen op en veranderen
naar de relevantie van jouw organisatie. We gaan daarbij
uitdagingen niet uit de weg. We maken het concreet: we
de niëren de stakeholderwaarde per stakeholder.
Richting klanten, medewerkers, partners, milieu, maatschappij en aandeelhouders. Hierbij laten we zien waar
wij in geloven en bieden inspiratie hoe andere
organisaties dit aanpakken. En we helpen met de
realisatie. Want we samen gaan voor het resultaat.
Graag gaan wij in gesprek om te ontdekken hoe wij jouw
organisatie kunnen helpen transformeren met bewezen
methoden en vakkundige professionals, datagedreven en
met inzet van digitale tools.
Wil je meer over ons weten of hoe wij andere
organisaties al hebben geholpen met hun transformatievraagstuk, neem dan eens een kijkje op onze website.

Sport heeft betekenisvolle metaforen voor Holla.
Dat is een belangrijke reden om sponsor te
worden van de Phoenix Business Trophy: het
denken in teamverband is een leidend principe bij
ons. Omdat we geloven in de kracht van
samenwerking, tussen specialismen, rechtsgebieden en vooral: mensen. Met elf spitsen kun
je de wedstrijd niet winnen. Wij houden van
verschillende meningen, karakters, van dialoog.
Holla is met 125 medewerkers, waarvan 80
advocaten en scalisten, betrokken en dichtbij de
cliënt. Tegelijk hebben we internationale kennis in
huis en zijn we een ambitieus kantoor. Wij
noemen dat Local Hearts Global Minds.
> Bezoek onze website.

Sponsors Phoenix Business Trophy
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