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Jaarverslag Sponsorcommissie 2015-2016 
 
Een vereniging kan niet bestaan zonder haar leden, maar zeker niet zonder een groep 
toegewijde lokale bedrijven die de vereniging jaar na jaar ondersteunen door middel van 
sponsoring 
 
De groep vrijwilligers van de sponsorcommissie bestond dit jaar uit: Hans van Deutekom, 
Jesca de Best, Evert Jan Beelen, Gerard van Esterik en Bertus Wijnne 
 
Onderstaand een overzicht van de verschillende activiteiten met betrekking tot sponsoring 
bij EVV en de ontwikkeling hierin het seizoen 2015-2016 
 

Sponsoring van onze competitieteams 
 
Ook afgelopen seizoen is EVV weer fantastisch ondersteund door de onderstaande bedrijven 
 

 Matthews Teamwear 

 Wippe,s Haringkar 

 Poort 5 

 Pladdet 

 Bouwbedrijf A Bovendorp 

 Drogisterij Janssen 

 Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis 

 Clean & More 

 Pruis Verf en Wand 

 De Bloemenhof 

 Totaal Hekwerk 

 Web by Step 

 Hema 

 Forca Fit 

 Frix Fysio 

 All-in Tuinen 

 Jil Kappers 

 Ten Cate wonen & Slapen 

 Van Deutekom BV 
 
Dankzij de bijdrage van deze sponsoren, is er voor ieder team kleding beschikbaar zoals 
wedstrijdshirts, trainingspakken, inspeelshirts en tassen. Mammoet Hekwerk was weer de 
hoofdsponsor van onze buitentoernooien 
 

Ballensponsoring 
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Ook dit jaar is de commissie er weer in geslaagd om alle thuiswedstrijden van heren en 
dames 1 gesponsord te krijgen. 34 bedrijven verleenden hier steun aan 
 
 

Oliebollenmixtoernooi 
 
Tijdens het altijd gezellige oliebollenmixtoernooi was er zoals gebruikelijk de grote verloting.  
26  bedrijven waren bereid om de prijzen voor de verloting beschikbaar te stellen, dit waren 
er maar liefst  110 . Mede hierdoor is de verloting wederom een groot succes geworden 
 

Rabofonds 
 
EVV heeft voor de onkosten van het 40 jarige jubileum een bijdrage gekregen van € 2.500,00 
gekregen uit het Rabofonds. Hierdoor werd het mogelijk om het jubileum groots te vieren 
 

Rabobank Clubkasfonds 
 
Zoals ieder jaar was er dit jaar ook weer het Rabobank Clubkasfonds. Wij hebben er alles aan 
gedaan om zoveel mogelijk leden op onze vereniging te laten stemmen. We hebben het 
fantastische bedrag van € 490,20  mogen ontvangen uit dit fonds. Wij bedanken iedereen die 
op onze mooie vereniging heeft gestemd 
 

Lotenactie EVV 
 
In het voorjaar was er natuurlijk weer de jaarlijkse lotenactie van EVV. Bijzonder hierbij is dat 
voor de 12e maal op rij de drukkosten van de lotenboekjes voor rekening werden genomen 
door Broodjes De Elburger 
 

EVV doet 
 
EVV bestond dit jaar 40 jaar en de jubileumcommissie was iets terug doen voor onze 
sponsoren. Teams brachten bloemen, maakten schoon, gingen wanden met mensen uit de 
Voord en Feithenhof, maakte een High tea en brachten folders rond. Onze sponsoren 
werden door veel leden van EVV geholpen met allerlei zaken 
 

Buitenvolleybal en Beachvolleybal 
 
Ook de jaarlijkse toernooien van EVV konden weer rekenen op voldoende steun van de 
lokale ondernemers. Bijzondere vermelding verdienen Van Gelder en Van Werven voor de 
leverantie van zand en materiaal. Zonder hen is het Beachvolleybal op deze manier 
onmogelijk. Liefst 72 bedrijven hebben een bijdrage geleverd in de vorm van 
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advertentiegelden of sponsoring in nature. Dit jaar werd er een recordbedrag van bijna € 
7.400,00 opgehaald!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 

Ondertekening nieuwe overeenkomsten 
 
Volgende contracten werden afgelopen seizoen getekend 
 

 Ten Cate wonen en slapen: wedstrijdshirts Dames 2 

 Jil Kappers: wedstrijdbroekjes meisjes C1 

 Web by Step: nieuwe inspeelshirts H1 

 Frix Fysio: nieuwe trainingspakken Ds1 

 All-in Tuinen: trainingspakken J A1 
 
Op de startdag van het seizoen 2016-2017 zijn de volgende contracten getekend 
 

 Working Progression: Tassen H1 en Ds1 voor een periode van 5 jaar 

 Pruis Verf en Wand: aflopend contract shirts met 6 jaar verlengd 

 Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis: contract wedstrijdshirts en broekjes Ds 1 
verlengd met 2 jaar 

 Meijers Intersport: wedstrijdbroekjes H1 voor een periode van 4 jaar 

 PivvenIT:  inspeelshirts H2 voor een periode van 2 jaar 
 
Het seizoen 2015-2016 was een ongelofelijk goed seizoen voor onze sponsorcommissie. 
Toch roep wij alle leden op attent te zijn, want er is altijd wel een bekende bij een bedrijf die 
ons misschien ook kan en wil sponsoren. Oren en Ogen open want er is veel geld nodig 
binnen onze organisatie en veel handen maken licht werk. 
 

Dankwoord 
 
Tot slot een woord van dank. Dank aan alle bedrijven die EVV een warm hart toedragen, en 
op die manier iets terug geven aan hun omgeving. Een omgeving waarin jeugd en senioren in 
staat zijn te volleyballen in goede accommodaties en voorzien zijn van goed materiaal. Iets 
wat we ons niet altijd realiseren, maar we niet zonder kunnen 

 
 
 
 
 


