
Sponsorcommissie 

We hopen als u dit leest dat het voetbalseizoen weer volop in beweging is. En dat betekent vooral 

dat de betrokkenheid van de vereniging met leden, ouders, vrijwilligers en natuurlijk onze sponsoren 

en vooral ook met elkaar weer kan worden, zoals het voor de corona was. Ten eerste wil ik beginnen 

onze sponsoren en vrienden te bedanken die hun bijdrage aan de club hebben voldaan. We hebben 

maatwerk aangeboden waar in enkele gevallen gebruik van is gemaakt. We kunnen met trots zeggen 

dat tot nu toe corona ons geen sponsoren heeft gekost en er zelfs nieuwe sponsoren en Vrienden bij 

zijn gekomen.  

Jubileum 

In juni 2022 bestaat de vereniging 75 jaar en dat gaan we dit seizoen vieren met allerlei activiteiten. 

Op 26 maart 2022 speelt een damesteam van onze vereniging een wedstrijd tegen de 

Oranjeleeuwinnen. De wedstrijden tegen Lucky Ajax op 14 mei 2022 en De Rebellen op 25 juni 2022 

zijn ook vastgelegd. Op zaterdag 20 november zal voor de 2e keer een veiling worden georganiseerd. 

Voor de jubileumactiviteiten, de wedstrijden en de veiling hebben we nog sponsoren nodig. Wie wil 

een extra geldelijke bijdrage leveren of iets aanbieden voor de veiling op 20 november? Heeft u 

interesse om iets te doen, neem dan contact met ons  op, zodat wij u in contact kunnen brengen met 

de organisaties van de activiteiten. We hopen met voldoende sponsoren voor de wedstrijden het 

entreegeld zo laag mogelijk te houden.  

Sponsor- en Vriendenavond 

Deze avond heeft het afgelopen seizoen helaas niet plaats kunnen vinden. De sponsoravond is nu 

gepland op zaterdag 14 mei bij de wedstrijd tegen Lucky Ajax. Noteer deze datum alvast in uw 

agenda. Een uitnodiging met verdere informatie zal in de loop van het nieuwe jaar aan alle 

sponsoren en Vrienden worden verzonden. We hopen veel sponsoren en Vrienden op deze avond te 

mogen begroeten. 

Hoofdsponsor Maandag 

In een recent gesprek met Rob Entjes is de intentie naar ons uitgesproken dat Maandag, na dit 

seizoen, graag hoofdsponsor wil blijven van onze mooie vereniging. Wat een mooi gebaar en wat fijn 

dat we deze zekerheid mogen houden.  

Nieuwe Vrienden 

Remco Online Marketing 

De VV’s 

Kees Schaft 

Fam Gomes Labisa 

OBS De Koningsspil 

Fam Jongejans 

MAC 

Lucas en Michel Kochheim 

 



Nieuwe sponsoren 

Remco Online Marketing,  

Architectenbureau Ruben Wennekers 

Koos Abrahamy Dak- en Zinkwerken  

Ingenieursbureau Weenink  

Sligro 

Hoveniersbedrijf Alwin Bibo 

 

 


