Jaarverslag 2019 Sponsorcommissie
Bezetting
Personen
Contactpersoon vanuit bestuur

5 personen
Helen van Wanrooij, Leo Corsten, Anouk van
Eijndhoven, Maud Kornuijt (en Mario Kornuijt)
Martin v.d. Heuvel

In 2019 lag de focus wederom op het continueren van de huidige sponsorcontracten en het
sluiten van nieuwe contracten. We hebben er dan ook weer een aantal nieuwe
bordsponsoren bij gekregen. We zaten zelfs aan het maximaal aantal borden. In totaal
hebben we:
- 67 bordsponsors
- 12 shirtsponsors
- 10 begunstigers
We zijn in 2019 bezig geweest met de nieuwe shirts voor Senioren 1. Aan de start van
seizoen 2019/2020 stonden de dames van S1 in de nieuwe speelshirts op het veld.
Met Twee en 20 hebben we een afspraak gemaakt omtrent het aanleveren en bedrukken
van de borden. We hebben afgesproken dat wanneer we een volledig nieuw sponsorbord
nodig hadden (dus een nieuw bord + nieuwe bedrukking), we dit door Twee en 20 laten
doen. Op deze manier kunnen we bekijken hoe dat bevalt.
Na het seizoen 2019/2020 stopt Helen van Wanrooij als lid van de sponsorcommissie. We
zijn daarom erg blij dat Maud Kornuijt in 2019 is aangesloten. Ook zijn we op zoek naar een
vervanger voor Leo Corsten.
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Ook in 2020 lag de focus wederom op het continueren van de huidige sponsorcontracten en
het sluiten van nieuwe contracten. Er zijn een aantal sponsors gestopt, maar we hebben ook
een aantal nieuwe contracten gesloten. Eind 2020 hadden we:
- 66 bordsponsors
- 12 shirtsponsors
- 10 begunstigers
In seizoen 2020/2021 hebben we weer twee senioren teams. We hebben Harold Vereijken
bereid gevonden om Senioren 2 te sponsoren. Omdat het nog onzeker is of we de komende
jaren twee senioren teams behouden, hebben we met Harold afgesproken dat we het
contract jaarlijks bespreken. Het contract is nu daarom gesloten voor 1 jaar.
Helen is eind seizoen 2019/2020 gestopt als lid van de sponsorcommissie. Ze heeft haar
werkzaamheden aan Anouk en Maud overgedragen. De facturatie is overgedragen aan
Martin.
Momenteel beheren we alles van de sponsorcommissie in Excel bestanden. Dit zijn oude
bestanden. Anouk gaat daarom in 2021 kijken of we dit kunnen optimaliseren en eventueel
gebruik kunnen maken van een ander systeem.
We zijn nog steeds op zoek naar een vervanger voor Leo Corsten.

