
 

 

        Feanwâlden, 27 november 2015 

 

Beste sponsoren van SC Veenwouden, 

Zo richting het einde van jaar willen we u als sponsorcommissie via deze nieuwsbrief graag 

informeren over een aantal actualiteiten. 

SC Veenwouden 1 is genomineerd voor 

Sportploeg van het Jaar    

De nominaties voor de RTV NOF Sport- en 

Ondernemersverkiezing 2015 voor Noordoost 

Fryslân zijn bekend.  

Bij de categorie Sportteam van het Jaar is de 

zeer bijzondere prestatie van SC Veenwouden 

1 door te promoveren naar de 1ste klasse niet 

onopgemerkt gebleven. Naast SC 

Veenwouden zijn ook Marjorette- en 

twirlvereniging Exhibition Team Release uit 

Dokkum en VV Surhuisterveen uit 

Surhuisterveen genomineerd.  

Nieuwsgierig naar de promofilm? Kijk dan: 

https://youtu.be/6L9-FVox_ks 

 

 

Er kan tot 6 december gestemd worden via 

www.rtvnof.nl/sportenondernemersprijs  

Daarnaast zal een jury zich buigen over de 

vraag wie de prijs verdient. We willen alle 

genomineerden vanzelfsprekend veel succes 

toewensen. Maar we zouden het erg fijn 

vinden dat u en anderen in uw omgeving 

(bedrijf) onze vereniging steunen door 

allemaal uw stem uit te brengen. 

Tijdens de slotavond zijn ook een aantal 

andere verkiezingen zoals: Talent van het Jaar, 

Sport(st)er van Jaar, Starter van het Jaar en 

Ondernemer van het Jaar. Eén van onze 

sponsoren, Feenstra Internationaal Transport 

uit Damwâld is genomineerd voor de laatste 

categorie. Een steuntje in de vorm van uw 

stem voor onze sponsor zou natuurlijk mooi 

zijn.  

Via www.rtvnof.nl wordt de verkiezing op 

vrijdagavond 11 december live uitgezonden. 

Wij rekenen op uw support.

 

 

https://youtu.be/6L9-FVox_ks
http://www.rtvnof.nl/sportenondernemersprijs
http://www.rtvnof.nl/


Afscheid hoofdsponsor Konstruktiebedrijf Visser

Tijdens de ledenvergadering op maandag 16 

december heeft SC Veenwouden na 18 jaar 

afscheid genomen van hoofdsponsor 

Konstruktiebedrijf Visser. Als dank kreeg de 

heer Wilt Kingma van het bestuur een wijnrek 

gevuld met 18 flessen wijn aangeboden, een 

fles wijn voor ieder jaar sponsorschap. 

Konstruktiebedrijf Visser blijft overigens wel 

aan de club verbonden als sponsor. Daarvoor 

zijn we hen zeer erkentelijk. 

 

Zoals u weet heeft de familie Visser van de 

PLUS supermarkt uit Feanwâlden met ingang 

van seizoen 2015-2016 het 

hoofdsponsorschap overgenomen.  

Sponsorcommissie SC Veenwouden stapt 

over op Bundll Sponsorbeheersysteem 

De sponsorcommissie van SC Veenwouden wil 

het relatiebeheer met de sponsoren verder 

optimaliseren. Daartoe is de commissie over 

gestapt op het online Bundll 

Sponsorbeheersysteem. Op deze wijze kunnen 

wij het contractbeheer, de financiële 

afwikkeling en het belangrijkste het 

sponsorbeheer optimaliseren. De meeste 

sponsoren hebben onlangs voor het eerst via 

het Bundll-systeem de rekening ontvangen 

voor de sponsorbijdrage.  

 

Mocht er voor u aanleiding zijn voor vragen, 

dan kunt u contact opnemen met Wigle 

Westerlaan (06 10 57 56 06) van de 

sponsorcommissie. 

Sponsorpakketten 

De sponsorcommissie streeft een transparant 

en eenduidig sponsorbeleid na. Daartoe heeft 

de commissie de sponsormogelijkheden in een 

aantal pakketten ondergebracht. De 

commissie wil langzaam maar zeker de 

bestaande contracten proberen onder 

brengen in één van de pakketten. Daartoe zal 

de sponsorcommissie in de loop van 2016 met 

u contact opnemen.  

Sponsoren zichtbaar bij SC Veenwouden 

SC Veenwouden hecht er aan om onze 

sponsoren goed zichtbaar te laten zijn voor de 

leden van de vereniging en de bezoekers bij 

het sportcomplex. Dat kan via advertenties in 

het clubmagazine Weeknieuws, via borden 

langs het veld en het programmaboekje en 

wedstrijdaffiches bij de thuiswedstrijden van 

SC Veenwouden 1. 

Iedere sponsor is met het eigen logo ook 

direct zichtbaar op de website van SC-

Veenwouden via een tweetal ‘lopende’ 

banners. Achter ieder logo ‘hangt’ de website 

van het bedrijf. 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9l_uorbDJAhWGHg8KHXv8DasQjRwIBw&url=http://bundll.nl/&psig=AFQjCNHuW06sIE1uEzAlF3H96LpvE7YGkA&ust=1448705111567278
http://www.scveenwouden.nl


Daarnaast is er een aparte button voor de 

sponsoren (en de bezoekers uiteraard). Hier 

treft u het complete overzicht van de 

sponsoren aan. Sinds kort bestaat de 

mogelijkheid dat sponsoren bijzondere 

nieuwsfeiten (jubileum, opening, o.i.d.) 

kunnen aanmelden bij de sponsorcommissie.  

 

Die zorgt er voor dat deze berichten worden 

geplaatst op de site en via Twitter worden 

gedeeld met de meer dan 1000 volgers van 

@SCVeenwouden. 

(https://twitter.com/SCVeenwouden) 

SC Veenwouden aan de slag met energie 

besparing 

In Noordoost Fryslân is door de 6 gemeenten 

een pilot gestart om sportverenigingen te 

enthousiasmeren voor energie besparing. SC 

Veenwouden is één van de 19 verenigingen 

die meedoet aan deze pilot.  

Sport Fryslân, de gemeenten en de provincie 

Fryslân gaan samen met SportStroom de 

sportverenigingen helpen.  Dat doen zij door 

te ondersteunen bij: 

– het energieverbruik in kaart te brengen; 

– advies over energiebesparende maatregelen 

en het opwekken van energie; 

– eventuele collectieve inkoop van duurzame 

energie en maatregelen; 

– het financieren van investeringen met 

beperkte eigen middelen mogelijk te maken; 

 

Zodra inzichtelijk is hoe het energieverbruik 

van het sportcomplex kan worden verbeterd, 

zal de vereniging met een plan van aanpak 

komen. Het is zeer waarschijnlijk dat dit 

projectmatig wordt opgepakt. De 

bewustwording van het gedrag van de 

gebruikers is ongetwijfeld één van de 

aspecten. Daarnaast wellicht investeringen in 

zonnepanelen of zonneboiler. De 

sponsorcommissie komt over dit onderwerp 

bij u (uiteraard vrijblijvend) terug.  

Spelers en vrijwilligers verkopen snert 

Afgelopen week hebben de spelers, de 

begeleiding en vele vrijwilligers op initiatief 

van de activiteitencommissie de jaarlijkse 

snertactie in Feanwâlden gehouden. Er is ruim 

1.300 liter snert verkocht. De opbrengst van 

deze actie komt ten goede aan de vereniging. 

 

Sponsoravond 2016 

In de eerste helft van 2016 zal de 

sponsorcommissie weer een sponsoravond 

organiseren. U krijgt hierover nog nader 

bericht. Wat het wordt is nog een verrassing.  

Bijgaand een aantal foto’s van de 

sponsoravond 2015 bij aquaduct Centrale As 

bij Burgum.

https://twitter.com/SCVeenwouden
http://www.scveenwouden.nl/465/sponsor-nieuws/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vissenaken.be/prikbord/gezinsbond/bespaarenergie.png&imgrefurl=http://www.vissenaken.be/gezinsbond-energiebesparing.htm&h=298&w=603&tbnid=FrZzWhHra3cecM:&docid=BS9__rCxsCd7RM&ei=djdYVsSPGoO8Pca5t8gL&tbm=isch&ved=0ahUKEwjEoquiubDJAhUDXg8KHcbcDbkQMwh4KDwwPA


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


