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De sponsorcommissie bestond aan het begin van het seizoen 
2012-2013 uit vijf leden. Aan het begin van het seizoen is Carlette 
van Eeden als notulist toegetreden en is halverwege het seizoen 
ook Nick van Westerop als commissielid toegetreden. Beide 
nieuwe commissieleden zijn een wezenlijke versterking voor de 
commissie en daarbij is de continuïteit hiermee weer geborgd. 
Daarnaast was dit het eerste seizoen onder de nieuwe voorzitter 
Roy Opdam, nadat Hans Keijzers afscheid had genomen. 
 

Het doel van de commissie is ongewijzigd voortgezet met het 
huidige sponsorbestand te behouden en uit te breiden middels 
nieuwe sponsors. Een nobel streven in deze economische tijden, 
maar ondanks enkele opzeggingen zijn wij, door de energieke en 
creatieve inzet van de commissieleden, erin geslaagd om ons 
sponsorbestand qua omvang te behouden en enkele mooie 
nieuwe sponsors toe te voegen.  
 

Het seizoen 2012-2013 was het eerste jaar van de 3-jaarlijkse 
cyclus voor wat betreft de Hoofdsponsorschappen. Er heeft zich 
één mutatie voor gedaan. C.J. Ruigrok & Zn heeft de plaats 
ingenomen van MAC Safety Controls B.V. Natuurlijk zijn wij erg 
trots op deze trouwe sponsors!  
 

Het aantal reclameborden bleef stabiel en ook de nieuwe vorm 
van sponsoren, de banner, bleek een goede toevoeging aan onze 
sponsormogelijkheden. Streven voor de nieuwe accommodatie is 
dan ook om deze mogelijkheid te kunnen behouden en uit te 
kunnen breiden. 
 

Het clubblad Tikkie T’rug was ook het afgelopen seizoen iets om 
trots op te zijn. Sponsor Druno & Dekker is een uitstekend bedrijf 
die de pagina’s in kleur en de omslag van ons clubblad tegen een 
geringe vergoeding drukt. Al het papier van het clubblad wordt 
gesponsord door Broekhof Verpakkingen uit Noordwijkerhout. 

Daarnaast produceert de redactie vervolgens de rest. Sponsors 
en redactie bedankt voor dit mooie eindproduct!  
 

Het aantal adverteerders is licht teruggelopen, maar het doel voor 
het komend seizoen is meer adverteerders te vinden voor zowel 
de full colour als zwart/wit pagina’s.  
 

De website is na de nieuwe lancering afgelopen seizoen goed up-
to-date gehouden en daarnaast worden ook alle stukjes in het 
Tikkie T’rug vanuit de sponsorcommissie ook op de website 
geplaatst om de website bezoekers op de hoogte te houden.  
 

De Club van 100 is een zeer stabiele factor. Ook het afgelopen 
seizoen waren alle 100 plaatsen op het bord bezet.  
 

Naast bovenstaande sponsormogelijkheden hangen er ook 
vlaggen van bedrijven. Daarin is ook nog een slag te maken om 
dit aantal uit te breiden bij de nieuwe accommodatie. Daarnaast is 
er iedere thuiswedstrijd van het 1

e
 elftal een nieuwe wedstrijdbal. 

Ieder seizoen, en ook het afgelopen seizoen, zijn er weer veel 
Vannispianen die deze ballen hebben geschonken. Fantastisch!  
 

Naast de reeds genoemde sponsormogelijkheden hebben we nog 
een aantal sponsors die ons op diverse manieren ondersteunen: 
onze dank gaat daarbij uit naar Pompe’s Smikkelbar, Fa. Mense, 
Jan Duivenvoorden, Frank’s Zemerij, M.F. Fysiotherapie, familie 
Dobbe en Hans van Egmond Architecten.  
 

Eén sponsor willen wij nogmaals extra bedanken: C.J. Ruigrok & 
Zn. Naast het feit dat zij dit seizoen hoofdsponsor zijn geworden 
zijn, hebben zij voor de jeugd van D t/m A junioren, plus de twee 
meisjes elftallen prachtige nieuwe sporttassen gesponsord in 
verband met het 80-jarige bestaan van onze club. Een fantastisch 
initiatief waar we zeer blij en trots mee zijn. Simon en Lianne 
nogmaals bedankt! 
 

Roy Opdam 
Voorzitter sponsorcommissie  


