
Jaarverslag Sponsorcommissie 2018-2019 
 
Afgelopen seizoen was een jaar waar we weer met veel plezier op terugkijken. Door onze vele 
sponsoren, heeft de sponsorcommissie wederom een mooie invulling kunnen geven aan de 
sponsoring binnen Van Nispen. 
 
Door het rommelige seizoen van zondag 1 door de indeling van de KNVB, hadden we afgelopen 
seizoen meer hoofdsponsoren dan wedstrijden. Doordat Landgoed Tespelduyn haar wedstrijd heeft 
vrijgegeven, is het gelukt een goede indeling te maken. Een primeur afgelopen jaar was dat Feestcafé 
Madéro zich als hoofdsponsor aan het Kees Bartels Toernooi heeft verbonden. Hopelijk wordt deze 
succesvolle samenwerking de komende jaren doorgezet. We zijn onze hoofdsponsoren dankbaar 
voor de substantiële bijdrage die zij ieder jaar weer leveren aan de club. We hopen dat ze dat nog 
vele jaren blijven doen! 
 
Dankzij het nieuwe ophangsysteem hangen de sponsorborden er netjes bij, wij willen hier de 
veldcommissie graag voor bedanken. Het aantal sponsorborden is afgelopen jaar gegroeid, waardoor 
we bijna het gehele veld bezetten. Ook hebben we afgelopen jaar nieuwe vlagsponsors mogen 
toevoegen. Tevens zijn we blij met alle gesponsorde wedstrijdballen en de sponsoren van de club van 
100. 
 
De laatste thuiswedstrijd was afgelopen jaar weer goed bezocht en erg gezellig. Tijdens de veiling 
hebben we een mooi bedrag op kunnen halen voor de vereniging. We zijn alle sponsoren van de 
veilingitems dan ook zeer dankbaar hiervoor. Ook aankomend jaar zullen we wederom een veiling 
organiseren. Mocht u eventueel interessante items hebben om in te brengen, dan horen we dit graag 
van u.  
 
Daarnaast is het ons, samen met Broekhof Verpakkingen, gelukt om de koffie- en limonadebekers te 
verduurzamen. Hierdoor worden er geen plastic bekers meer gebruikt voor de limonade in de rust. 
Ook onze facturatie gaat steeds meer digitaal, wat ervoor zorgt dat we als commissie minder brieven 
moeten versturen. Wij zijn blij met deze ontwikkeling. 
 
De trainers en leiders van de gehele club zijn afgelopen jaar door de sponsoring vanuit 
EndemaKeijzers verrast met nieuwe kleding. Door deze gulle gift, heeft de club trainingspakken voor 
de trainers en goede jassen voor de trainers en leiders kunnen aanschaffen. Hier zullen ze nog vele 
jaren plezier van hebben. 
 
Afgelopen seizoen hebben we geen wijzigingen gehad binnen onze commissie. De enthousiaste 
gemêleerde groep lukt het jaar op jaar om de sponsoring binnen Van Nispen vorm te blijven geven. 
Als voorzitter ben ik blij om met deze groep te mogen blijven werken. 
 
We kijken uit naar volgend jaar, waarin we mikken op wederom een succesvol jaar. We hopen dat we 
ook dit jaar mogen rekenen op onze sponsoren om de vereniging te blijven steunen. 
 
 
Namens de sponsorcommissie, 
 
Rick van Koppen 


