Jaarverslag Sponsorcommissie 2018 – 2019
Het was voor de sponsorcommissie weer een mooi jaar. Ondanks het feit dat sponsors
zoeken niet altijd een even leuke en makkelijke taak is heeft de commissie weer mooi aantal
nieuwe sponsors eenmalig of zelfs voor meerdere jaren aan VVH kunnen binden.
Van bal en shirt sponsor tot selectie sponsor. We hebben in totaal 12 nieuwe voetbal teams
in het nieuw kunnen steken dit seizoen.
We hebben zelfs tijdens het tweejarig Zwart Geel Diner een nieuwe selectiesponsor kunnen
bekend maken. Basic Plus staat nu op de achterkant van het shirt van de selectie van VVH.
Daarnaast staat onderaan het shirt van de selectie: “Vrienden van VVH”. Dit initiatief kwam
vanuit de sprekers tijdens het Zwart Geel Diner. Britt Vreeswijk ging met het VVH Shirt
“vrienden van VVH” alle tafels langs en heeft incl. het bedrag van Basic Plus ruim € 8.000,=
die avond opgehaald. Nogmaals dank aan alle vrienden en uiteraard ook Britt.
Andere mooie initiatieven die zich in de loop van het jaar ontplooiden zijn:
-

-

de crowd funding actie voor de kleding van Dames MO19 1. Sponsors hebben met
relatief kleine bedragen bij kunnen dragen aan het nieuwe tenue van de dames.
Check https://vvh-sponsors.nl/
Wekelijks gratis fruit dankzij de bijdrage van de sponsors.
Sponsorbijdrage vrienden van het tentenkamp; dankzij deze bijdragen konden de
organisatoren van het tentenkamp mooie extra activiteiten aanbieden gedurende
het tentenkamp voor de jeugd.

Wat vooral leuk is en ook veel voldoening geeft, zijn de reacties van sponsors tijdens het
tekenen van de contracten. Iedere sponsor van klein tot groot krijgt een tekenmoment
aangeboden op VVH met taart incl. logo, koffie of een goed glas champagne.
De grote uitdaging is en blijft om alle sponsors voldoende aandacht te blijven geven en
interessante evenementen/bijeenkomsten te organiseren zodat de bedrijven zich graag
willen blijven binden aan VVH. Dus voldoende werk te verrichten.
Sponsors nogmaals dank namens VVH en de sponsorcommissie.
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