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De sponsorcommissie is qua samenstelling afgelopen seizoen gelukkig niet gewijzigd, alsmede het 
doel om het huidige sponsorbestand te behouden en waar mogelijk uit te breiden door nieuwe 
sponsors en -mogelijkheden beide mede in combinatie met de nieuwe accommodatie. Met dank aan 
SV Vogelenzang en de vele vrijwilligers hebben we afgelopen seizoen ook weer succesvol kunnen 
maken.  
 
Helaas hebben we aan het begin van dit seizoen afscheid genomen van onze trouwe sponsors Paul 
en Alida de Groot. Via deze weg willen wij jullie nogmaals bedanken voor de jarenlange bijdrage! 
Door de promotie van het eerste elftal naar de derde klasse steeg het aantal thuiswedstrijden van 11 
naar 13. Dit betekende dat wij de mooie uitdaging hadden om drie nieuwe hoofdsponsors te vinden. 
Dit is uiteindelijk goed gelukt met mooie en bekende namen als: Flexibel Human Services, 
Bloemhandel De Groot Broekhof en Strandrestaurant Nederzandt & Stichting Outdoor4Disabled. 
 
Met de nieuwe accommodatie hebben we de mogelijkheid gekregen om het aantal reclameborden 
uit te kunnen breiden en daarnaast de uitstraling te professionaliseren. Wij zijn dan ook erg trots op 
de uitstraling van het hoofdveld met de aaneengesloten reclameborden, welke allen een 
opknapbeurt hebben gekregen of zijn vervangen, de nieuwe reclameborden aan de buitenzijde van 
het hoofdveld en de nieuwe reclameborden boven de tribune. 
 
Een smetje op afgelopen seizoen is het feit dat wij een viertal sponsors teleurgesteld hebben door de 
beperkte zichtbaarheid van hun banners. Door de beperkte kwaliteit van de huidige ballenvangers, 
zijn wij tot op heden nog steeds niet in staat geweest om de banners op de beloofde prominente 
plaats te tonen. Wij hebben deze sponsors persoonlijk geïnformeerd en proberen passend te 
compenseren. Wij beseffen ons echter wel dat wij hier onze beloftes niet hebben kunnen 
waarmaken, ondanks het feit dat wij hier maar beperkte invloed op hebben gehad.  
 
Het clubblad Tikkie T’rug blijft iets om trots op te zijn. Sponsors Druno & Dekker en Broekhof 
Verpakkingen zorgen ervoor dat ons fysieke clubblad als één van de weinige verenigingen in de regio 
continuïteit heeft. Sponsors en redactie bedankt voor dit mooie eindproduct!  
 
Het aantal adverteerders blijft licht teruggelopen, maar het doel voor het komend seizoen is toch 
weer meer adverteerders te vinden voor voornamelijk de zwart/wit pagina’s. De Club van 100 is nog 
steeds 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 1e 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, Franks Zemerij, M.F. Fysiotherapie, familie Dobbe en C.J. Ruigrok & Zn.  
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