
 
Sponsor aan het woord   

 
 

Wie is Zwartenkot Bouw & Onderhoud?  
Roy Zwartenkot: de man achter het bedrijf  
Van jongs af aan liep ik al rond in mijn rode overall om iedereen in de buurt te helpen bij het klussen. Dit is eigenlijk nooit 
veranderd. Zo startte ik zestien jaar geleden met werken in de bouw en haalde ik mijn diploma ‘allround timmerman’. Ik 
werkte hard en deed op vele vlakken ervaring op, waardoor ik zes jaar geleden mijn eigen huis kon kopen in Assen. 
Uiteraard moest deze grondig verbouwd worden. De woning heb ik tot de grond toe gestript en weer helemaal 
opgebouwd. Sindsdien woon ik daar heerlijk met mijn gezin en onze hond.  

 
Wat doet Zwartenkot Bouw & Onderhoud?   
Zwartenkot bouw & onderhoud in een notendop  
Het leven en werken in Assen beviel zo goed dat ik drie jaar geleden besloot mijn eigen bedrijf te starten genaamd 
‘Zwartenkot bouw & onderhoud’. In mijn eentje kreeg ik het algauw zo druk dat het bedrijf uitbreiding nodig had. Zo kwam 
er na één klusbus al snel een tweede bij en kwam er vorig jaar zelfs een derde. Meerdere aanhangers en groot materieel 
volgden ook, net als personeelsleden. Inmiddels werken we met een jong maar ervaren team aan allerlei uiteenlopende 
projecten. Van zolderverbouwing tot complete woningrenovatie inclusief duurzame aanpassingen.  
 



 

Waarom heeft Zwartenkot Bouw & Onderhoud gekozen om Vv LEO te sponsoren?  
Zwartenkotbouw.nl en de zoektocht naar v.v. Leo  
Bij het runnen van een eigen bedrijf ben je natuurlijk niet alleen bezig met het uitvoerende werk, maar ook administratie 
en marketing spelen een rol. Zodra je ingeschreven staat bij de KvK word je hiervoor door allerlei bedrijven en personen 
benaderd. Ik wilde echter een vorm van reclame die echt bij mij past.  
Vroeger voetbalde ik zelf heel graag, gestart in de F-jes en ieder jaar een stap hoger. Tot ik mijn seizoenkaart bij FC 
Groningen kreeg en vooral genoot van het toejuichen vanaf de zijlijn. Ik realiseerde mij al snel dat enige vorm van 
promotie voor mijn bedrijf via een voetbalclub zou gaan. Daarbij wist ik ook dat het een lokale club zou worden, maar de 
vraag was welke. Na enig onderzoek vond ik v.v. Leo, een club die naar meer kijkt dan enkel sponsorgeld. Zij vonden het 
bijvoorbeeld ook belangrijk dat de sponsors bij hen passen. Nu sponsor ik de club al een tijdje met veel plezier en dit blijf ik 
voorlopig ook zeker doen!  
 

 
 

 


