
Jaarverslag Sponsorcommissie 2017-2018 
 
We kijken met veel plezier terug op afgelopen seizoen waarin we, door onze sponsors, wederom een 
mooie invulling hebben kunnen geven aan de sponsoring binnen Van Nispen. 
 
De sponsorborden staan er, na een grondige schoonmaak, weer stralend bij. Dit jaar hebben we 
nieuwe vlagsponsors mogen toevoegen. Sponsoren hebben alle thuiswedstrijden voorzien van 
wedstrijdballen en ook de club van 100 is nagenoeg gevuld. Daarnaast zijn we natuurlijk onze 
hoofdsponsors veel dank verschuldigd voor de substantiële bijdrage die zij ieder jaar weer leveren 
aan de club. We hopen dat ze dat nog vele jaren blijven doen! 
 
Naast de al bestaande uitingen zijn er afgelopen jaar een aantal nieuwe dingen toegevoegd, 
waaronder het sponsoren via het tv-scherm (narrow casting) en de veiling bij de laatste 
thuiswedstrijd van het jaar. Beiden zullen we aankomend jaar een verdere invulling aan geven. 
 
Met de aankomende digitalisering zullen we afscheid nemen van het Tikkie T’rug en de 
adverteerders die de club via dit blad vele seizoenen hebben gesteund. Jaren lang hebben Clemens 
Totaalkantoor en Broekhof Verpakkingen geholpen om dit clubblad mogelijk te maken, waarvoor 
dank. Wij zullen aankomend seizoen onderzoeken hoe we digitale sponsoring kunnen toevoegen 
middels website en/of nieuwsbrief.  
 
Alle mogelijkheden tot sponsoring zijn terug te vinden in onze nieuwe sponsorbrochure. Hierbij 
willen we graag Mike van Haaster bedanken voor het maken van dit ware kunstwerk. Deze nieuwe 
brochure is te vinden op de website of op aanvraag bij de sponsorcommissie. 
 
Ook is voor afgelopen jaar besloten om de sponsorbedragen te verhogen. Nadat we al ca. tien jaar 
dezelfde sponsorbedragen hadden gehanteerd, zijn er sinds afgelopen jaar nieuwe bedragen. Door 
de verhoging blijft het mogelijk om de kosten van de vereniging te dekken. We zijn onze sponsoren 
zeer dankbaar voor hun begrip hierin. 
 
Afgelopen seizoen hebben we daarnaast onze commissie kunnen uitbreiden met drie nieuwe leden. 
Roos Rietdijk, Gijs Smit en Ilonka de Klerk brengen een hoop energie en enthousiasme, waardoor we 
nog meer zaken grondig kunnen oppakken. Aan het einde van het seizoen namen we, na vele jaren 
trouwe dienst, afscheid van Sander Hinderks. Sander, we willen wil je hierbij bedanken voor je 
geweldige bijdrage en we gaan je aankomend seizoen zeker missen. 
 
Met een hoop zin en vertrouwen kijken we naar volgend jaar, waarin we wederom zullen staan voor 
een mooie samenwerking tussen de vereniging en haar sponsoren. 
 
 
Namens de sponsorcommissie, 
 
Rick van Koppen 


