
Jaarverslag Sponsorcommissie 2015-2016 
 
De sponsorcommissie kijkt terug op wederom een succesvol seizoen. Dat wij als club beschikken over 
trouwe en betrokken sponsors is dit jaar weer gebleken. Door een fout bij de KNVB werden wij dit 
seizoen verrast met een extra thuiswedstrijd en moesten wij dus op zoek naar een extra 
hoofdsponsor, wat geen gemakkelijke opgave is. Echter hebben twee supporters van het eerste uur 
zich als “Vrienden van Van Nispen” gecommitteerd aan één seizoen als hoofdsponsor. “Vrienden” 
nogmaals enorm bedankt! 
 
Met de nieuwe accommodatie hebben we de mogelijkheid gekregen om onze reclameborden uit te 
breiden, wat ertoe heeft geleid dat het eerste veld aan de binnenzijde en op de kopse kant aan de 
buitenzijde geheel volhangt met mooie reclame-uitingen van vele van onze sponsors. Wij zijn enorm 
trots op dit mooie affiche van onze vereniging zeker in tegenstelling tot andere verenigingen in onze 
regio. 
 
Door Clemens Totaalkantoor, Broekhof Verpakkingen en onze redactie zijn wij is staat nog altijd een 
fysiek clubblad te kunnen publiceren. Sponsors en redactie bedankt voor dit mooie eindproduct!  
 
Daarnaast hebben we nog vele andere sponsormogelijkheden, zoals Offline en Online advertenties, 
Club van 100-bordjes, wedstrijdballen en bedrijfsvlaggen, welke al jaren zorgen voor stabiele 
sponsorinkomsten. Voor aankomend seizoen willen wij de Offline advertenties en bedrijfsvlaggen 
verder gaan optimaliseren en professionaliseren.  
 
Ook hebben we een aantal sponsoren, dat ons op diverse manieren ondersteunen: onze dank gaat 
daarbij uit naar Pompe’s Smikkelbar, Fa. Mense, Jan Duivenvoorden, Franks Zemerij, familie Dobbe 
en C.J. Ruigrok & Zn.  
 
Eén van deze sponsors willen wij er dit jaar extra uitlichten te weten: Meiland Fysiotherapie. Zij 
hebben dit jaar een aanzienlijke sponsoring gedaan voor onze medische inventarisatie. Hierdoor zijn 
onze verzorgers in staat hun werk weer optimaal uit te voeren. Dani en Carla enorm bedankt voor dit 
mooie gebaar en het vertrouwen in ons als vereniging.  
 
De laatste alinea willen wij graag weiden aan een sponsor van het eerste uur, welke helaas te snel en 
veel te vroeg is overleden, Paul de Groot. Wij zijn er van overtuigd dat Paul mede door zijn jarenlange 
sponsoring één van de grondleggers is voor de sponsormogelijkheden en het sponsorbestand, welke 
wij momenteel bezitten. Natuurlijk gaan onze gedachten uit naar de familie en vrienden van Paul 
tijdens de verwerking van dit grote verlies. Ondanks het feit het geen officiële titel betreft, zouden 
wij Paul willen benoemen als Ere-sponsor.  
 
Roy Opdam 
Voorzitter sponsorcommissie  


