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Het seizoen 2018 - 2019 ligt inmiddels alweer enige weken achter ons en bij deze 
ontvangt u de nieuwsbrief van de sponsorcommissie met het oog op het seizoen 

2019 - 2020. 

In deze nieuwsbrief kunt u de vorderingen die afgelopen half jaar gemaakt zijn terug 
lezen, net als een blik in de toekomst. 
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          2e editie | jaargang 2019

NIEUWE SPONSOREN

Trinitas 4 wordt vanaf komend seizoen gesponsord door Eetcafe het 
Anker. Sinds juli 2018 beheren Rene en Naomi Ykema eetcafe het 
Anker in Esloo, waar deze voorheen gerund werdt door Lukas en 
Femmie Vos.

Bij eetcafe het Anker kunt u terecht voor een lunch of diner, tevens is 
de grote zaal geschikt voor feesten en/of partijen. 

Als sponsorcommissie zijn wij erg blij om deze lokale onderneming te 
mogen presenteren als sponsor voor het 4e elftal van VV Trinitas en 
hopen op een mooie samenwerking!

Eetcafe het anker volgt Trimsalon Brischa op als shirtsponsor. 
Trimsalon Brischa heeft 5 jaar als sponsor op het shirt van het 4e elftal 
gestaan en hiervoor willen wij ze via deze weg hartelijk bedanken.

Grenzeloos en Zo Restaurant Doldersum -  VV Trinitas 2

Trinitas 2 wordt vanaf komend seizoen gesponsord door Grenzeloos en Zo. 
Grenzeloos en Zo is een restaurant/feestlocatie in Doldersum en beschikt 
tevens over een bed en breakfast. Als sponsorcommissie zijn we zeer te 
spreken over het aantrekken van Grenzeloos en Zo als sponsor voor ons 
tweede elftal en we hopen op een mooie samenwerking!

Grenzeloos en Zo volgt Loon,- en aannemersbedrijf de samenwerking uit 
Elsloo op als shirtsponsor. De Samenwerking is sinds de oprichting van VV 
Trinitas sponsor geweest van het tweede elftal en hiervoor willen wij ze via 
deze weg hartelijk bedanken. 

Eetcafe het Anker - VV Trinitas 4
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Sponsor facturatie 

U was van ons gewend dat u de 
factuur voor de sponsorbijdrage in 
januari van ons ontving.  Deze 
factuur ging dan over het 
kalenderjaar.  

Om het voor onze boekhouding 
overzichtelijker te maken willen we 
de factuur graag per seizoen gaan 
innen.  

We zullen daarom het moment 
van factureren naar voren halen.  

U kunt daarom de factuurvoor 
seizoen 2019-2020 in september 
van ons verwachten.  

Mocht u hier nog vragen over 
hebben dan kunt u contact 
opnemen met de 
sponsorcommissie via 
sponsorcommissie@vvtrinitas.nl 

Sponsor kaart 19/20 

Binnenkort ontvangen alle 
sponsoren weer de sponsorkaart 
voor het nieuwe seizoen. Deze 
kaart geeft u gratis toegang tot de 
thuiswedstrijden van het eerste 
elftal, spelend in Boijl. Hopelijk 
mogen we u hier of bij een van de 
andere senioren- of jeugdteams 
aan de zijlijn verwelkomen. 

 Nieuw aanzicht 
In het vooruitzicht naar het nieuwe seizoen zal ook VV Trinitas Heren 1 
in een nieuw jasje gestoken worden. Waar er bij het tweede en vierde 
elftal een wisseling is van shirtsponsor zijn wij als sponsorcommissie erg 
content met de verlenging van beide hoofdsponsoren. 

Tijdens het ontwerpen van de nieuwe shirts voor de hoofdmacht van VV 
Trinitas is er ook meegedacht door de beide hoofdsponsoren en dit heeft 
voor zowel het tweede als het eerste elftal dan ook een verandering in 
logo opgeleverd namens Wijntjes veehandel.

Wij hopen u spoedig de shirts te presenteren tijdens een thuiswedstrijd 
van ons vlaggenschip op het sportpark in Boijl.

Ik Sport & Kapsalon Georgien - VV Trinitas Dames 7x7

De binnenkomer van afgelopen seizoen, VV Trinitas 
Dames 7x7, liet zich naast het aantrekken van twee 
nieuwe sponsoren ook direct gelden op sportief gebied 
met het behalen van het kampioenschap! 

Als sponsorcommissie verwelkomen wij deze dames 
en hun sponsoren, Ik Sport & dames- en heren 
kapsalon Georgien, beide afkomstig uit Noordwolde.

Als sponsorcommissie hopen wij op een mooie 
samenwerking.

mailto:sponsorcommissie@vvtrinitas.nl
mailto:sponsorcommissie@vvtrinitas.nl
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Jeugdcollectief 

   
Zoals u weet zijn we inmiddels een jaar bezig geweest om het jeugdcollectief op te zetten. We hebben 
inmiddels voldoende sponsoren om op te starten dus ook alle jeugdteams zullen begin volgend seizoen in 
nieuwe tenues worden gestoken.  

Er is nog ruimte voor sponsoren om in te stromen. De kosten bedragen  € 150,- per seizoen en hiermee 
steunt u de gehele jeugdopleiding van VV Trinitas. Bij beide sportvelden komt een bord te hangen met daarop 
het logo van de deelnemende bedrijven. 

De initiatief nemende sponsoren voor het jeugdcollectief van VV Trinitas;

Speelschema 1e ronde beker 2019 - 2020

DATUM TEAM TIJD LOCATIE

Za 31 augustus 2019 Gorredijk - Trinitas JO8 08.30 uur Gorredijk

Za 31 augustus 2019 Havelte - Trinitas JO9 09.00 uur Havelte

Za 31 augustus 2019 Trinitas JO10 - Nieuweschoot 09.15 uur Boijl

Za 31 augustus 2019 SJO Stellingwerven - Trinitas JO11 10.15 uur Noordwolde

Za 31 augustus 2019 Trinitas JO16 - Udiros 10.30 uur Boijl

Za 31 augustus 2019 Trinitas JO17 - vv Stânfries 10.30 uur Elsloo

Za 31 augustus 2019 SJO OFW - Trinitas JO13 11.00 uur Wilhelminaoord

Zo 1 september 2019 Trinitas 2 - S.V. Hoogersmilde 10.30 uur Elsloo

Zo 1 september 2019 Zandhuizen  - Trinitas 1 14.00 uur Zandhuizen
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