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De sponsorcommissie kijkt terug op wederom een succesvol seizoen. Helaas hebben we dit seizoen 
afscheid genomen van onze trouwe hoofdsponsors Humpy’s Palace. Via deze weg willen wij Fred en 
José nogmaals bedanken voor de jarenlange bijdrage! Helaas is het ons niet gelukt om hiervoor 
nieuwe hoofdsponsors te vinden. Echter doordat het eerste elftal onverwachts dienden te voetbalen 
tijdens de carnavalsoptocht, is de vrijgevallen wedstrijd gebruikt om de hoofdsponsors van de 
“carnavals” wedstrijd de juiste aandacht te geven. 
 
Met de nieuwe accommodatie hebben we de mogelijkheid gekregen om onze sponsormogelijkheden 
uit te kunnen breiden en daarnaast de uitstraling te professionaliseren. Wij zijn dan ook erg trots op 
de uitstraling van de nieuwe accommodatie. 
 
Het clubblad Tikkie T’rug blijft iets om trots op te zijn. Door het faillissement van sponsors Druno & 
Dekker waren wij genoodzaakt een nieuwe drukker te vinden. Uiteindelijk hebben wij in onze 
bestaande sponsor Clemens Totaalkantoor de gewenste professionele partij gevonden. Samen met 
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 bleef afgelopen jaar licht teruggelopen, maar het doel voor het komend 
seizoen is toch weer meer adverteerders te vinden voor voornamelijk de zwart/wit pagina’s. 
Daarnaast hebben wij ook de mogelijkheid gekregen om via ons Narrow Casting-systeem in de 
kantine onze adverteerders een interactieve manier van adverteren aan te bieden. 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. Met de nieuwe 
accommodatie is het dan ook onze wens om deze aankomend seizoen verder te professionaliseren. 
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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