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LHC Roomburg verlengt partnership met Rabobank.  

Roomburg is één van de grootste sportverenigingen in Leiden en heeft een plek in de Nederlandse 

top 20 van grootste hockeyverenigingen. Op zaterdag 16 november jl. is het sponsorcontract 

ondertekend en een nieuw watertappunt onthuld. Tot en met 2021 kan de club rekenen op steun 

van Rabobank Leiden-Katwijk. 

Partners zijn belangrijk 

‘Als bestuur van Roomburg zijn we erg tevreden met deze uitkomst en met de Rabobank als partner 

voor de komende drie jaar’, aldus voorzitter Bas Pietersen. ‘Onze vernieuwde overeenkomst houdt 

onder meer in dat ons hoofdveld de naam van Rabobank blijft dragen, dat onze jeugd met trots in 

Rabobank-tenue blijft spelen en dat de bank een van onze clubtoernooien adopteert. Samen gaan we 

hiermee, en met een aantal andere activiteiten, de zichtbaarheid en het merk van Rabobank in de regio 

de komende jaren groter maken.’ 

Growing a better world together  

In samenwerking met Rabobank Leiden-Katwijk werd op zaterdag 16 november het geplaatste 

watertappunt bij LHC Roomburg officieel in gebruik genomen en daarmee zetten de partijen zich in 

voor een schonere regio! Erik Versnel, directievoorzitter van Rabobank Leiden-Katwijk: 

‘Duurzaamheid en vitaliteit zijn voor ons belangrijke speerpunten. Wij zetten ons hiervoor in door 

bijvoorbeeld onze steun aan sportverenigingen en vitaliteitsprojecten. Het plaatsen van een 

watertappunt bij LHC Roomburg, om daarmee sporters te stimuleren kraanwater te drinken, is een van 

de projecten die bij deze speerpunten past. We hopen dat alle leden van LHC Roomburg en de 

bezoekers van het sportpark actief gebruik maken van het watertappunt.’ 

Rabobank gelooft in de kracht van verenigingen 

‘Wij zijn trots dat we het partnership hebben verlengd. Een vereniging is een sociale 

ontmoetingsplaats waar mensen samen sporten. De vrijwilligers, leden en hun familieleden vormen 

belangrijke sociale netwerken en zijn een hoeksteen in onze samenleving. Roomburg is een actieve 

club met een grote schare vrijwilligers. Als Rabobank dragen wij daar graag ons steentje aan bij’, 

aldus Erik Versnel, directievoorzitter van Rabobank Leiden-Katwijk. 

 


