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BESTE SPONSOREN EN CLUB VAN 100 LEDEN,

Op de persconferentie van 13 oktober jl. zijn weer nieuwe Corona maatregelen getroffen die een
grote impact hebben op het voetbal en op de vereniging. Alle competities, op zowel het veld als
in de zaal, worden weer voor enkele weken stilgelegd. Alle jeugdteams t/m de JO19-1 mogen
gelukkig nog blijven trainen. Alle senioren teams (heren, dames, 45+, walking football en zaal-
voetbal) liggen stil.

Om als vereniging toch actief te blijven hebben wij, vanaf de afgekondigde
intelligente lockdown op 16 maart, allerlei activiteiten ontplooid.
Graag willen wij u als sponsor of Club van 100 lid via deze extra
Corona nieuwsbrief over deze activiteiten informeren.

TRAININGEN
De trainingen zijn, onder de richtlijnen van het RIVM, zoveel
mogelijk doorgegaan om vooral de jeugd afleiding te bieden in
deze rare tijd.
Alle kinderen kregen van de Gemeente Doesburg een mooie
bidon aangeboden zodat ze zelf drinken mee konden
nemen naar de training.

JEUGDACTIVITEIT
Op zaterdag 4 en 11 juli organiseerde de jeugd-
commissie leuke onderlinge toernooitjes voor alle
jeugdteams en werd het vreemde seizoen afgesloten.

UBBINK KICK-OFF
De geplande Ubbink Kick-Off kon gelukkig doorgaan
echter zonder ouders, publiek, sponsoren en Club
van 100 leden. Voor de jeugd was er onder meer
een voetbalclinic onder leiding van Vitesse en
verzorgde I Am Sports een bootcamp.

SPONSERING
Met gepaste trots en grote dankbaarheid naar onze
sponsoren en Club van 100 leden kunnen wij u laten
weten dat in deze bizarre tijd nagenoeg alle sponsoren en
Club van 100 leden de club zijn blijven steunen.
Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe blij we hiermee zijn.

Meerjarenovereenkomst
Een overzicht van de sponsoren die hun meer-jaren-overeenkomst verlengden of die we als nieuwe
sponsor mochten verwelkomen:
Rowena’s Rijsttafel, Brasserie de Poort, Etos Doesburg, Claus Aannemingsmij. B.V.
en Vrumona met Liptonice.

NIEUWSBRIEF VAN DE SPONSORCOMMISSIE



Van Univé ontvingen we een mooie Toolkit aan materialen zoals des infectie-
zuilen, flessen handreinigers, vloerstickers, banners met routing en informatie.

Club van 100
Door de bijdragen van onze Club van 100 leden hebben we o.a. een
groot verrijdbaar doel voor het natuurgrasveld en een aantal 3x1 meter
doelen aan kunnen schaffen.
Tevens zijn de doelnetten vervangen.

Om onze jeugdopleiding verder vorm te geven is Ralph Hartgers (Hoofd
Jeugd Opleidingen) een KNVB-cursus gestart waaraan de Club van 100
een bijdrage heeft geleverd.

Kleding
Voor alle spelers van ons 1e elftal is, in samen-
werking met onze kledingleverancier
Meckings-Sportshop uit Ulft, een training
set/inloopsweater ter beschikking gesteld.

Ook hebben zich nieuwe kledingsponsors
aangeboden voor verschillende teams van
de vereniging:
Ness Hair & Care Doesburg (damesteam), Coop supermarkt Doesburg (JO13-1),
Hubers Bouw & Dienstverlening Westervoort (2de elftal), Wolsing Schilderwerken
Doesburg (JO8-1), Bluecarry Logistics Zevenaar (3de elftal), Ubbink Nederland BV
(JO11-2).

SPONSORACTIES
De komende maanden staat weer in het teken van de Grote Clubactie.
De opbrengst van deze actie komt volledig ten goede aan de jeugd-
afdeling.
Voor bedrijven/middenstanders hebben we een aantrekkelijke moge-
lijkheid om Superloten aan te kopen.

Door een gezamenlijke investering van Rotra Leading Logistics
en onze CLUB VAN 100 hebben we langs het hoofdveld een mooi
elektrisch scorebord met daarbij een lichtkrant.

Wij bieden sponsoren de mogelijkheid om op onze lichtkrant te
adverteren.
Wie volgt DTC Elektro uit Raamsdonksveer als lichtkrantadverteerder?

Zoals u hebt kunnen lezen hebben wij ondanks alle beperkende maat-
regelen niet stil gezeten! De club is volop in beweging om een nog steviger
fundament te leggen voor de toekomst.

We danken u nogmaals hartelijk voor het getoonde vertrouwen.

Wilt u meer informatie over de grote club actie of over de
mogelijkheden van onze lichtkrant of kunt u ons tippen over
potentiële nieuwe sponsoren? Neem dan contact op via
sponsorcommissie@sportclubdoesburg.nl

Wij hopen elkaar snel weer te mogen begroeten op
ons mooie complex maar het belangrijkste is;
blijf gezond!

Sponsorcommissie Sportclub Doesburg


