Jaarverslag Sponsor Commissie VVH 2017-2018
Het was een mooi jaar voor de sponsorcommissie met weer vele nieuwe enthousiaste
sponsors.
We hebben dit jaar weer een flink aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen, van bord
sponsor tot stersponsor en balsponsor. Een prachtig initiatief is MO19-sponsor.nl. Waarbij er
meerdere sponsors (noem het crowdfunding) zijn die het mogelijk hebben gemaakt om de
dames weer helemaal in het nieuw te steken. Helaas zijn er dit seizoen ook weer een aantal
sponsors afgehaakt en daarnaast hebben we jammer genoeg nog steeds geen hoofdsponsor
gevonden ondanks de grote inspanningen die er zijn verricht vanuit o.a. de
sponsorcommissie.
Het sponsoren van de wedstrijd bal tijdens de thuiswedstrijd van VVH 1 was dit jaar lastiger
dan voorgaande jaren. Maar uiteindelijk hebben we voor elke thuiswedstrijd van ons
vlaggenschip heren 1 een balsponsor gevonden.
Jammer genoeg hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Kevin Aerts. Hij kon de
werkzaamheden niet meer combineren met zijn werk / privé.
Kevin, dank voor je inzet de afgelopen jaren.
Nieuwkomer binnen de sponsorcommissie is Corinne Uijl, Corinne houdt zich vooral bezig
met sponsorkleding. En de kleding voor trainers/coaches.
De huidige sponsor commissie bestaat thans uit:
Yolanda van Beek, Rik Nap, Lejan Duran, Walter Groenendijk, Corinne Uijl en Raymond
Imbens. Allen met hun eigen aandachtsgebied.
Overige sponsor activiteiten die dit jaar zijn gerealiseerd:
-

Kleedkamer deur sponsoring
Wedstrijdbal sponsoring
Plaatsen van nieuwe reclameborden langs het 2e en pupillen veld
Mooi aantal nieuwe sponsoren of het sponsorcontract opgewaardeerd.

Daarnaast hebben we als sponsorcommissie het erg druk gehad met onze nieuwe kleding
leverancier Klupp. We hebben een mooie nieuwe deal kunnen sluiten met Klupp waar wij als
Voetbalvereniging Haastrecht ook nog iets aan over houden en daarnaast voor onze leden
een hoogwaardig tenue/kleding kunnen aanbieden. Diverse teams zijn al in het nieuw
gestoken en de berichten die we krijgen van zowel spelers als ouders zijn positief over de
kwaliteit en leversnelheid. Daarnaast worden alle bestellingen afgeleverd bij In Mijn Straatje
in Haastrecht zodat Klupp geen verzendkosten in rekening brengt. Een besparing voor de
leden van € 6,50 per bestelling.
Dankzij de inzet van enorm enthousiaste commissie leden kunnen we mooie zaken
realiseren.

We zijn nog steeds hard op zoek naar een nieuwe Hoofdsponsor van onze club; dus heb je
interesse meld je aan bij sponsorcommissie@vvh.nl
Mocht je overigens mooie ideeën hebben omtrent sponsoring van VVH dan horen wij dat
uiteraard ook graag !
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