
Bij het NBC hechten we veel waarde aan een duurzame, leefbare samen-
leving en het stimuleren van een gezonde leefomgeving. Daarom zetten 
wij ons graag in om zowel lokale als landelijke initiatieven te steunen. 
In deze factsheet lees je bij welke initiatieven wij allemaal betrokken zijn.

Wil je een initiatief aandragen waarvan je denkt
dat wij daar een betekenisvolle bijdrage aan kunnen 
leveren? Stuur marketing@nbccongrescentrum.nl een 
e-mail en we kijken samen naar de mogelijkheden.

Sinds 2016 zijn wij trotse sponsor 
van Stichting Alpe d’ HuZes.

Stichting Energy4All zet zich
in om een medicijn te vinden
tegen energiestofwisselings-

ziekten. 

Voetbalvereniging
JSV Nieuwegein

Voor de Riggingdag van het
Grafisch Lyceum bieden

wij de locatie en materialen.

Wij werken mee aan de Roefel-
dag in Nieuwegein, waarbij
kinderen kennis kunnen

maken met het bedrijfsleven.

SamenLoop voor Hoop
Nieuwegein haalt geld op
voor onderzoek naar kanker.

Voetbalvereniging
SV Huizen

Stichting Terre helpt kinderen
met het syndroom van Rett om 
alles uit het leven te halen.

Wij steunen de kinderpoli van het St. Antonius 
ziekenhuis in materiaal en inrichting.

Wij leveren een bijdrage aan
het Gala voor het Kind en
steunen daarmee meerdere

goede doelen.

Moedige Moeders zet zich in 
om het drugs- en drankprobleem 
onder jongeren in kaart te 
brengen en aan te pakken.

Wij zijn betrokken bij de
lokale basisschool
Vroonestein.

Het NBC ondersteunt
verschillende goede
doelen in de vorm
van sponsoring,
maar ook met het
kosteloos faciliteren
vvan bijeenkomsten. 

De jeugd is onze
toekomst en daarom
stellen wij graag onze
locatie en middelen
beschikbaar voor
verschillende
educatieducatieve
doeleinden.

Wij vinden sport erg
belangrijk omdat het
mensen samen
brengt en het gezond
is voor lichaam en
geest. Daarom onder-
steusteunen wij diverse 
sportverenigingen en
doen wij zelf mee als
business team aan
de Singelloop in
Utrecht.

Wij ondersteunen
diverse lokale
initiatieven die de
samenleving
versterken.

Sportcentrum
De Voltreffer


