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Colofon 
© Het BFC Jaarverslag 2019-2020 is een uitgave van de Bussumse Footballclub BFC.  

Bussumse Footballclub BFC – Sportpark Meerweg 63 – 1405 BD  BUSSUM 

Website: www.bfc-bussum.nl; Facebook: www.facebook.com/bfc-Bussum. 

Het Jaarverslag 2019-2020 werd samengesteld uit bijdragen van het bestuur, voetbaltechnische zaken 

en diverse commissies en vrijwilligers van BFC. 

Technische afwerking en drukwerk: Topkantoor & Creatief, Bussum   
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Voorwoord 
Meer dan een club, wij zijn BFC 

 

Niemand zal het seizoen 2019-2020 snel vergeten. Onze vereniging is in het hart geraakt. Het was een 

heftig seizoen omdat we voor het eerst sinds ons bestaan de velden moesten sluiten en trainingen en 

wedstrijden zijn afgelast in de periode maart tot en met juni 2020. We misten natuurlijk de gezelligheid 

langs de velden en het actieve verenigingsleven van zoveel leden, vrijwilligers, ouders, partners en 

sponsors. Onze 100-jarige verjaardag op 1 mei 2020 hebben we helaas niet kunnen vieren. Financieel 

zijn het uitdagende tijden omdat de inkomsten terugvallen, kosten blijven doorlopen en we dus 

financiële maatregelen hebben moeten nemen.  

 

Het was ook een bijzonder seizoen omdat we zijn blijven zoeken naar wat er wel kan binnen de 

mogelijkheden van de maatregelen. We zijn trots op onze voetbalorganisatie, trainers, spelers en 

vrijwilligers die elke keer na nieuwe maatregelen van de overheid weer iets nieuws bedenken om wel te 

kunnen blijven sporten. Vaak staat binnen een dag een plan voor interne toernooien en competities. 

Ook zijn we heel blij met onze sponsors die ons trouw blijven, terwijl zij zelf ook uitdagende tijden 

meemaken.  

 

Dit was ook het seizoen waarin wij met verslagenheid afscheid hebben moeten nemen van onze 

clubman Harry Puijk. Onze vereniging heeft een prachtige en waardige laatste groet gebracht met rode 

fakkels bij de poort van BFC. Op deze momenten voel je de kracht en warmte van onze leden en de 

verbondenheid en saamhorigheid van onze vereniging.   

 

Nu is het seizoen voorbij en zijn we bezig met de voorbereidingen voor de 100e ALV die we voor het 

eerst sinds ons bestaan niet samen (of misschien deels) in ons clubhuis kunnen houden. We weten dat 

ook seizoen 2020-2021 geen normaal seizoen gaat worden. In de eerste paar maanden van dit seizoen 

volgen steeds nieuwe maatregelen elkaar snel op, de kantine is voor langere tijd op slot, de wedstrijden 

worden zonder publieke gespeeld en kort daarna zijn ook alle competities stilgelegd. En toch weten we 

dat dit seizoen ook weer bijzonder gaat worden en dat we blijven zoeken naar wat er wel kan. Samen 

staan we sterk.  

 

Wij zijn meer dan een club. Wij zijn BFC. Al meer dan 100 jaar.  

  

Arne Geensen 

Voorzitter BFC Bussum
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In Memoriam: Harry Puijk (12-05-1957 - 03-03-2020) 

 

Met grote verslagenheid namen wij dit seizoen afscheid van 
Harry Puijk, die op dinsdag 3 maart 2020 overleed. Harry werd 
62 jaar en was helaas al een geruime tijd ernstig ziek. 
 
Harry is van onschatbare waarde geweest voor BFC. Wie BFC 
zei, zei Harry, en andersom. Harry werd als tienjarige lid van 
onze club. Na zijn loopbaan als voetballer begon hij als jonge 
twintiger als vrijwilliger voor BFC en hij is dat tot aan zijn ziekte 
gebleven. Wat Harry in die ruim veertig jaar allemaal voor BFC 
betekend heeft, valt niet in woorden te omschrijven. Harry 
stond dag en nacht klaar voor onze club. Maar bovenal is Harry 
in al deze jaren ook het geweten, de cultuurbewaker en hét 
klankbord van onze vereniging geweest. 
 
Al deze inzet heeft ertoe geleid dat Harry in het verleden twee 
keer de Vriendschapsbeker van BFC ontving. Daar bovenop 
werd Harry Lid van Verdienste, en is hij in 2017 tot zijn grote 

trots benoemd tot Erelid van onze vereniging. Onderscheidingen die Harry stuk voor stuk heeft 
verdiend. Harry was een vrijwilliger zoals er geen ander voor onze club is geweest. Zijn grenzeloze inzet 
én liefde voor onze club zal altijd worden gewaardeerd en herinnerd. BFC is niet meer hetzelfde zonder 
onze Harry in ons midden. Hij zal enorm worden gemist. 
 
Zijn afscheid vond groots plaats bij zijn eigen club onder grote belangstelling. Op dezelfde dag is zijn 
naam voor altijd vereeuwigd door het terras voor de kantine om te dopen tot ‘Harry Puijk Terras’. Dit 
was geheel volgens zijn wens. Het bordje hangt boven de plek waar Harry op zijn kruk steevast de 
verrichting van BFC1 volgde. 
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1  Voetbalzaken 
 

Het was een bijzonder seizoen en dat was het 
Het begon voortvarend. BFC1 kende onder leiding van het nieuwe trainersduo Boateng / Uhlenbeek 
aanvankelijk een wisselende start, maar naarmate het seizoen vorderde kwam de ploeg steeds beter in 
haar ritme. Op 7 maart liep het ternauwernood het periodekampioenschap mis. Duidelijk was dat het 
BFC-vlaggenschip serieus meedeed in de strijd om promotie naar de eerste klasse. 
 
Dan de jeugd. In de onderbouw, BFC’s ‘vooropleiding’, waren de prestatie onverminderd hoog. Hoewel 
de KNVB ervoor kiest uitslagen en standen voor deze leeftijdscategorieën niet altijd openbaar te maken, 
blijkt achter de schermen wel degelijk dat de Bussumse blauwhemden tot de landelijke top (blijven) 
behoren. Dat werd nog maar eens een keer duidelijk gemaakt door de structurele indelingen in de 
hoogste hoofdklassen. 
 
In de bovenbouw speelde de JO19-1 voor het eerst in 10 jaar op landelijk divisieniveau en deed dat 
zeker niet onverdienstelijk. Ook alle andere selectieteams speelden divisievoetbal. De JO17-1, JO15-1 en 
JO13-1 lagen goed in de race voor het kampioenschap en ook de overige teams kenden een keurig 
seizoen met posities in het linkerrijtje. 
 
Het meidenvoetbal bij BFC zette zijn opmars voort en het gemiddelde niveau nam opnieuw behoorlijk 
toe. Het breedtevoetbal floreerde met opnieuw een groter aantal inschrijvingen van BFC teams. Op veel 
zaterdagen barstte het Sportcomplex Meerweg bijna uit haar voegen en was het capaciteitsprobleem 
nadrukkelijk zichtbaar. 
 
Het 7x7 voetbal op vrijdagavond bleef onverminderd populair en kende dit seizoen met de toevoeging 
van een vrouwenpoule een primeur. Weer of geen weer, het scheidsrechterskorps stond altijd klaar om 
een potje te fluiten. We zagen vlaggende vaders en moeders en nog heel veel andere vrijwilligers die het 
iedere week mogelijk maken dat er bij en door BFC gevoetbald kan worden. 
  
En waren daar onze trainers, waarvan er velen al jaren bij BFC rondlopen, altijd maar bezig om van hun 
spelers betere voetballers te maken, om van 11 individuen een geoliede machine te smeden. Maar 
daarnaast ook continue bezig met zelfontwikkeling en het beter maken van elkaar.  
 
Zoals gezegd, we waren goed en voortvarend bezig. Maar toen, toen kwam dat vermaledijde Corona 
virus en werd het weekend van 7 maart het laatste met officiële voetbalwedstrijden. Door de door de 
regering Rutte afgekondigde intelligente lockdown kon de KNVB medio maart niets anders dan de 
competities afbreken. Deze maatregel betekende dat er voor het eerst sinds het seizoen 1944 | 1945 
geen einde worden gemaakt aan de diverse bekertoernooien en reguliere competitie 
voetbalcompetities. Er waren geen kampioenen noch degradanten. 
 
Na enkele maanden binnen blijven mochten we in de loop van de maand mei weer de wei in, weliswaar 
voorzichtig en geprotocolleerd. Nog geen Gooise meisjestoernooien, BFC Talent Cups of Harry’s 
Familiedag, maar toch voelde het ontzettend fijn. Het voetbalseizoen kon zo immers een beetje waardig 
worden afgesloten en er kon voor de aanvang van de zomervakantie toch nog voorzichtig worden 
begonnen met de voorbereiding van het nieuwe – inmiddels huidige – voetbalseizoen. 
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En zo gaat seizoen 2019 | 2020 de geschiedenisboeken in. Laten we hopen dat het bij dit ene, unieke, 
seizoen blijft en dat het virus ons niet opnieuw zal dwingen de voetbalschoenen tijdelijk in de wilgen te 
hangen. 
 

 
 
BFC Seniorenselectie 2019-2020 
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2 Verenigingszaken 
 
BFC kent naast alles dat met ons voetballen te maken heeft ook heel veel organisatorische activiteiten 
om het voetballen bij BFC mogelijk te maken en het verenigingsleven in te kleuren. Dit noemen wij 
verenigingszaken. De organisatie is bij BFC belegd in brede variëteit van commissies die in de 
bestuursportefeuille Algemene Zaken en die van de Secretaris vallen. In dit hoofdstuk blikken wij terug 
op verenigingszaken in het seizoen 2019-2020. 
 
Het actieve voetbalseizoen was slechts kort, veel evenementen vonden geen doorgang, toernooien 
werden afgelast en zelfs ons 100-jarig  bestaan op 1  mei kon geen doorgang vinden. Zaken als 
Sportiviteit, Respect en Veiligheid, Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’), EHBO-en scheidsrechterszaken, 
de privacywet en onze maatschappelijke betrokkenheid bleven volop in de aandacht. Zoals veel 
evenementen ging ook het schoolvoetbal bij BFC ging niet door dit jaar. We nemen kort de Highlights en 
de meest opvallende zaken van 2019-2020 door. 

2.1 Ledenaantallen en –verloop 
 

 



                                                                                                                        Jaarverslag 2019-2020  
 

-9- 
 

2.2 Ereleden, leden van verdienste en vrijwilliger van het jaar 
 
BFC kent gelukkig een reeks aan bijzondere leden. We hebben veel ereleden en leden van verdienste. 
Daarnaast  kiest BFC elk seizoen de vrijwilliger van het jaar. Jaarlijks ontvangt het bestuur in de herfst de 
ereleden voor een hapje en drankje op de club tijdens een thuiswedstrijd van BFC1. Onze ereleden 
vormen een zeer select en eervol gezelschap van nauwkeurig gekozen clubhelden, die wij jaarlijks 
uitnodigen rondom de thuiswedstrijd van BFC1 om de ontwikkelingen binnen de vereniging te 
bespreken.  Dit seizoen nodigden wij hen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen uit om het 
lustrum seizoen te openen uit met de jaarlijkse “Dag van de Ereleden” om hen extra in het zonnetje te 
zetten. Tot ons aller grote verdriet is ons erelid Harry Puijk op 3 maart 2020 overleden. Harry is van 
onschatbare waarde geweest voor BFC.  
 
De groep bijzondere leden is groot, in 2019-2020 zijn nog acht ereleden en vier leden van verdienste in 
leven: 
 
o Ereleden 
Gerard de Bruin, René de Bruin, Henk Bunschoten, Ton Flierman, Marjo de Gooijer, Jaap Hilverda, Roel 
Kruijer en Piet Mulder  

 
o Leden van verdienste 
Gert Olthof , Henk Ruitenbeek, Richard Spermon en Han Westerink 

 
o Vrijwilliger van het jaar 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd Carolien Eggink benoemd tot vrijwilliger van het jaar en zij ontving 
de Vriendschapsbeker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 BFC  Lustrum 
De BFC Lustrumcommissie heeft drie jaar hard gewerkt aan de voorbereidingen van onze Lustrumjaar en 
organiseerden de afgelopen seizoenen op weg naar 1 mei 2020 vele mooie lustrumactiviteiten. 100 jaar 
worden is immers niet niks. Tot ieders grote teleurstelling vierden we onze grote feest op 1 mei dit jaar 
niet met z’n allen vanwege de Coronamaatregelen. Wel volgden we op 1 mei het mooie 
Lustrummagazine op weg naar onze leden. Een groot aantal vrijwilligers deden dit magazine persoonlijk 
bij alle leden in de brievenbus. Dit werd gefilmd en gefotografeerd door de leden van de 
lustrumcommissie zodat we er die dag allemaal toch een beetje bij waren. 
 
Het is op dit moment, vanwege Corona, onduidelijk of en wanneer we onze verjaardag kunnen vieren. 
Ook moeten we goed bezien met welke middelen we dit kunnen doen na de financieel moeilijke 
Coronaperiode.  
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Voor de Lustrumcommissie is het haast 
onmogelijk om de focus te behouden en 
af te wachten welke middelen, 
mogelijkheden en momenten er zijn om 
het feestje gestalte te geven. Zij zwaaien 
af onder veel dank voor alle waanzinnige 
inzet die zij hebben geleverd. We 
bedanken Petra Ebbelaar, Thomas Niehe, 
Menno Sikking, Jacqueline de Brauwer, 
Jurrien Blaauw, Astrid Schluter en Berend 
Jonckers. (Op de foto van links naar 
rechts.) 
 

2.4 Verenigingsmanager 
Op 1 maart 2020 namen we, na bijna vier seizoenen, afscheid van onze verenigingsmanager Nanda 
Timmerman. Mede door haar bevlogenheid, kennis en verbinding heeft ze een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de door de leden gekozen professionaliseringsslag, die moet zorgen voor een mooie co-
creatie tussen vrijwilligers en professionals. Met haar campagne "Scoren met je talent' heeft Nanda een 
nieuwe weg ingeslagen om vrijwilligers te zoeken die we hard nodig hebben om onze vereniging 
draaiende te houden. Met behulp van Nanda is de vereniging verder gedigitaliseerd en heeft BFC een 
stevige basis bij de gemeente, collega- verenigingen, de omwonenden en bij andere stakeholders. 
I.v.m. Corona start de opvolging van Nanda in het nieuwe verenigingsjaar 

2.5 Verenigingsdiensten 

Afgelopen seizoen hebben we een nieuw systeem geïntroduceerd om verenigingsdiensten in te plannen. 
Via voetbalassist, het platform waarop ook onze website draait, hebben we onze leden en ouders van 
leden gevraagd een verenigingsdienst in te plannen. Via dit vernieuwde verenigingsdienstensysteem 
kunnen we meer gevarieerd hulp uitvragen dan mogelijk was met het voorgaande systeem. Naast de 
reguliere bardiensten en schoonmaakhulp kon je dit seizoen voor het eerst ook inschrijven voor hulp 
tijdens evenementen (Sinterklaas, Pasen) en toernooien. Ondanks dat vele diensten geen doorgang 
hebben kunnen vinden, verwachten we met dit nieuwe systeem op meer hulp van ouders kunnen 
rekenen. In het seizoen 2019/2020 is het aantal vrijwilligers sterk gestegen en het aantal leden dat hun 
dienst heeft afgekocht sterk gedaald ten opzichte van het seizoen 2018/2019. 

 2.6 BFC Horeca 
Uit handen van wethouder Luijten ontvingen onze 
horecamanagers Dirk-Jan Tegel en Jostein Ohm uit 
het certificaat voor het behalen van het bronzen 
vaantje voor de Gezonde kantine.  
 
TeamFit en Gooise Meren Beweegt zetten zich in 
voor een gezonder aanbod in sportkantines. Een 
bronzen vaantje houdt in dat ‘een betere keuze’ 
mogelijk is voor leden en bezoekers van de kantine 
en dat ze verleid worden om een gezondere keuze te maken. 
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Vanaf medio maart sloot de BFC kantine. Bavaria haalde het resterende bier op om handgel van maken 
en ook Vrumona bood een helpende hand om artikelen met een beperkte houdbaarheid terug te halen. 
Alle andere artikelen brachten onze horecamanagers naar Naarderheem. 

2.7 BFC Kleding 
In seizoen 2019-2020 stapten we over naar een nieuwe kledingconcept en - leverancier.  Op 30 juni 
2019 liep het contract met de huidige kledingleverancier Klupp af en werd na lange voorbereidingen 
door BFC op basis van vooraf gedefinieerde criteria op het gebied van ontzorging, financiën, uitstraling, 
kwaliteit en betrouwbaarheid gekozen voor een samenwerking met Stanno en sportzaak Sportief. Dit 
leidde tot toekomstbestendige samenwerking met Sportief, als lokale partner, en Stanno, als 
betrouwbaar kledingmerk, met mooie inkoopvoordelen en een duurzaam kledingconcept. 
 
Op 1 juli 2019 ging de samenwerking officieel van start en is de clubcollectie van Stanno verkrijgbaar bij 
Esther en Bob Brouwer van sportzaak Sportief. De belangrijkste verandering in het nieuwe 
kledingconcept, buiten de nieuwe look, is dat de selectiespelers het kledingpakket zelf gaan 
aanschaffen, waarmee deze kleding ook eigendom wordt van de spelers. Daarnaast kunnen ook niet 
selectiespelers de items uit de BFC Clubcollectie aanschaffen, hetgeen voorheen niet kon. Wat betreft 
de wedstrijdtenues verandert er, behalve een nieuwe look weinig. Dit zal nog steeds via de vereniging 
en de leiders ter beschikking worden gesteld. Ook blijven de wedstrijdtenues gewoon onderdeel van het 
kledingfonds van BFC. Ook de BFC-trainers werden aangekleed met een nieuwe Stanno outfit. 
 

 

2.8 BFC tekent Sportakkoord. 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft samen met de Nederlandse gemeenten en 
NOC*NSF/sportbonden het 'Nationaal Sportakkoord, Sport verenigt Nederland' gepubliceerd. Een van 
de speerpunten is om binnen gemeenten tot lokale Sportakkoorden te komen. 
 
Buurtverenigingen, commerciële sportaanbieders, scholen en ook welzijnsorganisaties gaan samen in 
gesprek over sporten en bewegen als doel op zich. De geformuleerde doelthema's in het sportakkoord 
van de Gemeente Gooise meren zijn inclusief sporten en bewegen, vaardig bewegen, vitale 
sportaanbieders/positief sportklimaat en een duurzame sportinfrastructuur  
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3 Velden en Gebouwen 
Het begin van het seizoen 2019-2020 hebben we er alles aan gedaan om de accommodatie helemaal op 

orde te brengen voor de lustrumviering in mei 2020, zoals buitenschilderwerk, opknappen van 

kleedkamers, renovatie van de kantine en de aanschaf van nieuw binnen meubilair. Alle vrijwilligers, 

veel dank hiervoor! 

Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door het overlijden van Harry Puijk. Niet alleen een 

clubicoon, maar vooral ook alleskunner, rechter- en linkerhand en steun en toeverlaat van het 

bestuurslid Velden en Gebouwen. Erg blij waren we toen we Jamie den Hartog ontmoetten, een jonge 

enthousiaste oud-selectie speler van BFC, die de werkzaamheden van groundsman wilde oppakken. 

De agenda van Velden en Gebouwen werd aanvankelijk gedomineerd door de harmonisatie 

sportverenigingen van de gemeente Gooise Meren, hetgeen zoveel betekent dat alle sportverenigingen 

van de gefuseerde gemeentes hetzelfde behandeld gaan worden in de nabije toekomst. Halverwege 

maart 2020 werd de focus echter volledig verschoven richting Corona en het faciliteren van voetballers 

en toeschouwers.  

4 Sponsoring 
Ondanks het rare verloop van het seizoen heeft de sponsorcommissie het afgelopen verenigingsjaar 
vaak in samenwerking met de andere commissies en vele vrijwilligers weer enkele mooie dingen bereikt 
voor BFC. 

 
We zijn het jaar afgetrapt met het ondertekenen van een 
leveranciers- en sponsorcontract met Deventrade (de leverancier 
van Stanno) en Sportzaak Sportief.  
 
Naast de levering van de nieuwe kleding voor alle teams is 
Sportzaak Sportief met ingang van 1 juli 2019 ook hoofdsponsor 
geworden van onze seniorenteams (heren) en spelen de teams voor 
een periode van 3 jaar met het logo van Sportief op de borst.  
 
 

De maand september heeft volledig in het teken gestaan van het voetbalplaatjesalbum ter ere van het 
100 jarig bestaan. Dit mooie album is aangeboden door Plus Holts uit Naarden, al jaren een trouwe 
sponsor van BFC. 

Met de hulp van ouders die aanwezig waren tijdens de 
voorbereiding maar ook om te zorgen dat de kinderen op tijd 
aanwezig waren voor de foto’s zijn we in staat geweest om in een 
relatief kort tijdsbestek meer dan 1.000 foto’s te schieten. 
 
Begin november zijn de eerste plaatjes en albums uitgedeeld aan de 
jeugdleden samen met een team van de Plus. Een mooi staaltje 
teamwork!  
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Langs de velden hebben we in het afgelopen seizoen weer diverse nieuwe sponsorborden en doeken 
mogen plaatsen voor onze (nieuwe) sponsoren (Sonar Corporate Finance, De Bloemenschoof, Nordeco 
Schilders & Totaal project, Barbiershop VICX, LOUIS-AMSTERDAM, FOOOTY en Rijschool Vorst)  
 
In februari hebben ook een nieuwe (maar bekende) naamsponsor mogen verwelkomen voor onze 1e 
vrouwendivisie in de 7x7 competitie op vrijdag. Vanaf dat moment heet deze divisie dan ook de Café 
Lusthof Vrouwen Eredivisie. 
 
In juni is bekend geworden, na een lange fase van voorbereiding met veel vrijwilligers die het vrouwen- 

en meidenvoetbal een warm hart toe dragen dat 
het plan dat BFC heeft ingeleverd bij ING  met als 
thema de stimulering en ontwikkeling van 
vrouwen- en meidenvoetbal een driejarig-
sponsorcontract heeft opgeleverd met ING.   
 

Dit sponsorcontract komt voor BFC op het juiste moment. Begin van dit seizoen heeft BFC zich namelijk 
ook aangemeld bij de KNVB om te mogen deelnemen aan het “Ontwikkelingsprogramma meiden- en 
vrouwenvoetbal”. Hierdoor zijn wij geselecteerd en dit programma doorlopen wij nu. Met de 
aanbevelingen die uit de diverse gesprekken zijn gekomen kunnen wij met de KNVB en nu dus ook met 
ING samen aan de slag. 
 



                                                                                                                        Jaarverslag 2019-2020  
 

-14- 
 

5 Word SUPERSUP van BFC1 

 
 

Het eerste elftal van BFC staat op de drempel van een nieuwe voetbaljaargang in de 2e klasse B. Om het 

team te steunen is er de mogelijkheid supersupporter te worden van BFC1 en wel voor €10,00 per 

seizoen. Met deze bijdrage steunt u onze eerste selectie en kan met uw bijdrage onder andere de extra 

faciliteiten deels worden bekostigd. Als BFC Supersup ontvangt u minimaal 13x per jaar het digitale 

nieuwsbulletin “De twaalfde man” met hierin o.a. de informatie over de wedstrijden, het speelschema, 

spelers, uitslagen en standen. Schrijf je in via het Supersub inschrijfformulier.  

6  Supportersvereniging BFC 
 

 

- Steun de supportersvereniging van BFC! - 

 

https://www.bfc-bussum.nl/1463/supersup-sponsor-bfc-1/
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7 Dank aan de vrijwilligers 
 

Het bestuur wil alle leden en ouders die hun steentje bijgedragen hebben in seizoen 2012-2021 heel 

hartelijk bedanken voor hun vrijwillige inzet voor onze vereniging! 
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8 BFC bedankt haar sponsoren 
 

Voor BFC zijn inkomsten uit donaties en sponsoring zeer belangrijk om wekelijks alle leden te kunnen 

faciliteren bij het uitoefenen van hun sport. BFC verkeert in de gelukkige omstandigheid omringd te zijn 

door een aantal zeer loyale en duurzame sponsorrelaties, met daarnaast de support van bedrijven, 

ondernemers en donateurs die onder andere sponsoren via reclameborden langs de velden, lid van de 

club van 150 zijn of een actieve rol vervullen bij eventsponsoring. BFC bedankt haar sponsoren voor de 

samenwerking in 2019-2020! 

 

HOOFDSPONSOR SENIORENTEAMS: 

 

 

HOOFDSPONSOR JEUGDTEAMS: 

 

 

HOOFDSPONSOR VROUWEN EN MEIDENTEAMS: 

 

                              SUPPORTED BY   
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PARTNERS/LEVERANCIERS CONTRACTEN 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

NAAMSPONSOREN 7vs7 

 

 Eredivisie   Eerste Divisie 

 

 

                                 Tweede Divisie Derde Divisie 

 

 

Vrouwen Eredivisie 
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VELDSPONSOREN: 
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BAKKERIJ VAN BREEMEN 
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BFC in het nieuws (Bronnen: Bussums Nieuws en Gooi en Eemlander) 
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