
Jaarverslag Sponsorcommissie 2016-2017 
 
De sponsorcommissie kijkt wederom terug op een succesvol seizoen. Afgelopen jaar hebben wij onze 
nieuwe accommodatie verder kunnen verfraaien door ons vlaggenplan verder uit te breiden met 
banieren tussen het hoofdveld en veld 2. De banieren zijn mede mogelijk  gemaakt door Simon en 
Lian Ruigrok van Ruigrok Flowerbulbs, waarvoor wij hen enorm dankbaar zijn. Wij zijn trots op deze 
mooie accommodatie en de vele mooie activiteiten die de vereniging kan organiseren middels de 
jaarlijkse sponsorgelden. 
 
Ondanks het feit dat we elk jaar helaas afscheid nemen van enkele sponsoren lukt het ons toch goed 
om nieuwe sponsoren te vinden. Zo blijven de reclameborden rondom het hoofdveld goed gevuld. 
Daarnaast hebben we nog vele andere sponsormogelijkheden, zoals Club van 100-bordjes en 
wedstrijdballen, waar nog altijd veel vraag is.  
 
Voor de advertenties merkten we afgelopen jaren dat de vraag licht aan het afnemen is en voor 
aankomend seizoen willen wij dan ook de mogelijkheden verder gaan onderzoeken voor het 
optimaliseren en professionaliseren van Online en Offline advertenties voor zowel ons clubblad 
alsmede de nieuwe website en narrowcasting. Tips en trucs hierover zijn van harte welkom. Dat 
neemt niet weg dat door Clemens Totaalkantoor, Broekhof Verpakkingen en onze redactie wij nog 
steeds in staat zijn een fysiek clubblad te publiceren. Sponsors en redactie bedankt voor dit mooie 
eindproduct! 
 
Daarnaast hebben we een aantal sponsoren, die ons op geheel eigen wijze ondersteunen: onze dank 
gaat daarbij uit naar Pompe’s Smikkelbar, Fa. Mense, Jan Duivenvoorden, Franks Zemerij en familie 
Dobbe en Meiland Fysiotherapie.   
 
Ter afsluiting heb ik nog enkele mededeling inzake de samenstelling van onze commissie. Het is ons 
gelukt om een nieuw ervaren commissielid toe te voegen, namelijk; Sjaak Smit. Sjaak is betrokken 
geweest bij de opstart van de sponsorcommissie zoals hij nu bestaat en heeft daarnaast een groot 
netwerk in onze regio en brengt de nodige ervaring. Sjaak, welkom en succes! Daarentegen hebben  
Carlette van Eeden en Dennis Meiland helaas het besluit genomen om ons aan het einde van het 
seizoen te verlaten. Carlette en Dennis super bedankt voor jullie inzet en moedige besluit!  
 
Als laatst een persoonlijke mededeling. Ook ik heb het besluit genomen om na 8 jaar afscheid te 
nemen van de sponsorcommissie. Ik merkte dat de sponsorcommissie toe was aan een nieuwe frisse 
wind en ik helaas door mijn werk- en privésituatie momenteel hiervoor niet de juiste persoon ben. Ik 
ben blij dat we in de vorm van Rick van Koppen een waardige opvolger hebben gevonden. Ik draag de 
symbolische voorzittershamer dan ook met een gerust hart over aan Rick en kijk terug op mooie 
jaren met leuke successen. Ik wens Rick en de gehele sponsorcommissie veel succes en geluk 
komend(e) seizoen(en) en hoop zelf op een andere vlak als vrijwilliger bij deze mooie vereniging 
betrokken te blijven! 
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Voorzitter sponsorcommissie  


