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 Rabo ClubSupport 

DOS Kampen heeft ook dit jaar weer 
meegedaan aan de Rabo ClubSup-
port-actie. Met deze actie steunt 
Rabobank verenigingen die het toch 
al zo moeilijk hebben. Alle Rabobank 
IJsseldelta klanten mochten hun 
stem uitbrengen op een vereniging 
aan wie zij een warm hart toedra-
gen. De Supportersvereniging mag 
€ 423,70 tegemoet zien die ze gaat 
besteden aan het opknappen van 
haar supportershome en de voet-
balvereniging het mooie bedrag van  
€ 1.018,36. Onze dank is groot! Met 
het geld wat DOS ontvangt gaat de 
vereniging het meisjes-/vrouwen-
voetbal verder ontwikkelen binnen 
DOS. We gaan nieuwe materialen 
aanschaffen en coachingsmogelijk-
heden beschikbaar stellen.

 DOS Kampen-KHC 

Aanstaande zaterdag (om 15:00 
uur) speelt onze eerste selectie 
haar tweede derby dit seizoen in 
de eerste klasse D. Ditmaal is KHC 
de tegenstander. Normaal zou deze 
wedstrijd een groot feest zijn op 
sportpark De Maten maar gezien 
de laatste maatregelen in het kader 
van de coronamaatregelen mag er 
GEEN publiek bij de wedstrijd zijn. 
Natuurlijk doet ons dat pijn want 
het mooiste is toch een leuke voet-
balsfeer en samen naar een mooie 
pot voetbal kijken. 
Maar vanzelfsprekend conformeert 
DOS Kampen zich aan de geno-
men maatregelen en hoopt dat we 
met die maatregelen weer snel een 
dalende trend in de coronacijfers 
zullen zien. De wedstrijd is wel te 
volgen via RTV IJsselmond en met 
beelden via een livestream van  
 kampenonline.nl .
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Een jaar geleden is het Tijdelijk Werkbaar 
Team (TWT) gestart om het meiden- en vrou-
wenvoetbal een flinke boost te geven. Dit sei-
zoen spelen vier teams mee in de competitie 
en we groeien nog steeds. Fantastisch resul-
taat en in lijn met het strategisch beleidsplan 
van de vereniging. Hoe mooi is het om nu te 
mogen vermelden dat twee bestaande part-
ners van de businessclub hun support geven 
door in te stappen als hoofdsponsors van de 
meidentak vanaf 13 jaar.

Meuleman Makelaardij en VDK Groep staan 
straks vermeld op de nieuwe eigen dames 
kledinglijn voor MO13 en MO15 en in de toe-
komst ook bij de opvolgende teams. Zowel 
op de wedstrijdshirts alsook de trainingspak-

Twee nieuwe hoofdsponsors 
vrouwenvoetbal

Sponsornieuws

Opnieuw is er goed nieuws te melden vanuit 
de businessclub! De Groep Floorever / Café 
Eigenwijs heeft haar hoofdsponsorschap bij 
de hoofdsponsorgroep 8x8 verlengd! Verder 
heeft Heutink & Heij haar goudsponsorcon-
tract verlengd en Weever Bouw opnieuw 
haar zilversponsorcontract. Ook mogen we 
een nieuwe bronssponsor verwelkomen: 
Redhound, een online platform voor kabels 
en elektronica producten. Verder is het team 
JO15 sinds dit seizoen ook strak in een mooi 
tenue gezet: Arkance Systems sponsort 
de trainingspakken en HK Consultancy de 
inloopshirts en polo’s. Allen hartelijk dank 
voor uw steun en bijdrage!

We kunnen ons voorstellen dat u als bedrijf 
zich ook bij onze businessclub wilt aanslui-
ten en zodoende uw netwerk wil vergro-
ten. Benieuwd naar de mogelijkheden van 
sponsoring bij DOS Kampen en wilt u graag 
onderdeel zijn van de steeds groter groei-
ende groep sponsors? Informeer dan bij een 
van de leden van de businessclub. Kijk voor 
meer info op  doskampen.nl .

Maaike Meuleman tekent contract onder toe-

ziend oog van Patrick Post (links) en Wilfred 

Horst (rechts).

De handschoen  
van de burgemeester 
Allereerst: hartelijk welkom aan onze nieuwe burgemeester Sander de 

Rouwe! Graag doen we dat ook binnenkort op ons eigen sportpark De Maten. 

Meneer de burgemeester, u bent bij deze uitgenodigd.  

Als u bij ons bent, zullen u twee dingen opvallen: 

1. Het gaat er altijd gezellig aan toe;

2. Ons sportpark is toe aan een flinke opknapbeurt. 

Op dit moment denken uw collega’s in het stadhuis druk na over nieuwe 

woningbouwlocaties. Laten wij daar nu een prachtig plan voor klaar hebben 

liggen! U liet u al eens ontvallen dat de Kampenaren die u sprak vooral over 

het verleden praten. Wat u betreft mag het wat meer over de toekomst 

gaan…

…die handschoen pakken we als DOS Kampen graag op! 

In onze presentatiegids voor dit seizoen reiken we u een pasklare oplossing 

aan. Een topinbreidingslocatie die, dankzij de verkoop van de grond,  

de gemeente de benodigde financiën oplevert om drie voetbalclubs  

(vv Kampen, KHC en DOS Kampen liggen gezellig naast elkaar) een  

eigentijdse  accommodatie te bieden. Goed voor de sporters en goed voor  

de woningzoekers. De bonus is een moderner, veiliger en aansprekender 

sportpark. Burgemeester De Rouwe, pakt u de handschoen ook op?  

U bent van harte welkom om onze Presentatiegids te komen ophalen!

ken. Daarnaast sponsort Café Restaurant 
Njoy de trainingspakken van de meisjesteam 
MO-9 en MO-11. Opnieuw mooie ontwikke-
lingen waar we als club trots op zijn! DOS 
Kampen, voetbal is van iedereen!

Ronnie Lassche (links) en Gert Heij tekenen het 

contract namens Heutink & Heij uit Genemuiden.

Bertjan Postuma (2e van rechts), Rik Vinke 

(links) en Klaas Albers (rechts) tekenen het con-

tract namens Groep Floorever / Café Eigenwijs.


