
ALV Oktober 2022 (wat is er gebeurt in seizoen 2021-2022) 

Jaarverslag Commercieel 

Sponsorcommissie 

Sponsoren: Ondanks corona jaar toch weer nieuwe sponsoren kunnen vinden en gelukkig hebben we 
onze huidige sponsoren kunnen behouden ondanks dat het voor sommigen een moeilijk periode is 
geweest. De onderhandelingen met sponsoren van wie het contract afloopt zijn inmiddels afgerond.  

Op de valreep hebben we nog nieuwe sponsoren kunnen verwelkomen. 

• Woestenburg sponsor van shirts alle jeugdteams: Stukje in de Drom inclusief foto (Oktober) 
• Dalmulder & Partners als nieuwe sponsor van Madjoe! 

 

Sponsordoelen: Als sponsorcommissie zijn we afhankelijk wat er in de vereniging gebeurt en waar 
behoefte ontstaat voor sponsoring. We hebben dit afgelopen seizoen meer onder da aandacht 
gebracht van de diverse commissies en de superclub. Hierdoor hebben we een aantal nieuwe 
sponsordoelen, die vanuit de Superclub zijn ontstaan, van een sponsor voorzien. Denk hierbij aan 
materiaal voor de volleybalspeeltuin. We zullen dit komend seizoen nog meer aandacht geven. 

Heet van de naald: Sponsormogelijkheden (Oktober 2022): 

• Eekhoorn is afgelopen maandag 10 Oktober langs geweest (zie kantine verslag) om te 
bespreken wat ze voor ons kunnen betekenen. 

Acties (samen met Ed Haring): We hebben de vrienden van Madjoe weer nieuw leven ingeblazen. De 
eersten hebben zich aangemeld, we gaan hier spoedig mee aan de gang om er wat speciaals van te 
maken.  

Ook hebben we andere acties iets meer onder de aandacht gebracht, zoals sponsorkliks, Vomar spaar 
actie (als opvolger voor de eerdere Deen spaaractie) en de vriendenloterij. We krijgen regelmatig 
nieuwe acties doorgestuurd die misschien interessant kunnen zijn.  

Samen met Ed Haring zullen we een plan opstellen hoe we dit nog meer onder de aandacht kunnen 
brengen. Acties zijn een belangrijke inkomstenbron waar we niet veel voor hoeven te doen. 

Commissieleden: Pim en Johan hadden aangegeven uiterlijk na komend seizoen 2022-2023 te 
stoppen (of eerder wanneer dit mogelijk is). De sponsorcommissie heeft  inmiddels 2 vrijwilligers 
bereid gevonden om eens mee te lopen met Pim en Johan. Rik Wilmans is al gestart en Gido Brouwer 
zal later dit seizoen aanschuiven.  

Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die wat taken van Caroline kunnen overnemen. Er ligt zo 
langzamerhand, door alle veranderingen, erg veel op haar bordje. Mocht je dat leuk vinden neem 
dan even contact op met Caroline. 

  



Kantine commissie 

Corona: De corona heeft een grote invloed gehad op het reilen en zeilen van de kantine. Denk hierbij 
aan de coronachecks eind vorig jaar bij de ingang van de Drecht maar ook bij de ingang van de 
kantine. Eerst op vrijwillige basis en later hebben we dit aan de teams overgelaten. Moeilijk uit te 
leggen regels wie nu wel en niet en waar moest worden gecontroleerd. Gelukkig hebben alle teams 
hieraan meegewerkt, anders hadden we de kantine nooit zo lang open kunnen houden. We hebben 
het later ook nog geprobeerd met de iPads die beschikbaar zijn gesteld door de gemeente. Zelfs de 
burgemeester kwam nog een tijdje de corona checks uitvoeren. 

Helaas was er ook een korte periode dat we dicht zijn geweest 

Commissieleden: De Kantinecommissie was op zoek naar nieuwe mensen na het vertrek van Kiki 
Reus. We hebben inmiddels een aantal vrijwilligers bereid gevonden voor het maken van de 
kantinedienst schema’s en het versturen van de herinneringen:  

• Lisa blijft haar taak doen.  
• Het schema maken we nu blijvend met Silvia Laan, Ellen Brandsen, Lisa en Monique 

Brinkkemper. 

Vrijwilligers: We waren naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de bardienst/keukendienst  
(ondertussen hebben we al 25 nieuwe namen mogen noteren, d.m.v. het bezoeken van meerdere 
trainingen). Helaas vallen er ook elk jaar weer een aantal af (Met de corona was dit aantal groter dan 
anders).  

Meubilair: Eekhoorn is benaderd om eens te kijken of ze de kantine kunnen ‘re-stylen’. 10 Oktober is 
Jos langs geweest en hebben we alles doorgenomen. Nina zal dit verder uitwerken in een eerste 
concept. We hebben voorgesteld om de planning voor het ‘re-stylen’ af te stemmen met de 
aanpassingen van de ramen in de kantine (de ramen naar de zaal toe). 

 


