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We hebben de sponsorpakketten geactualiseerd en gecommuniceerd naar de buitenwereld, ook te  
vinden op de website van DeVoKo.  
Dit jaar was het laatste jaar van de hoofdsponsor IWVMAA. We hebben geprobeerd dit contract te 
verlengen, maar helaas heeft IWVMAA anders besloten.  
Wel hebben we de sponsoravond in December bij IWVMAA in Enschede op hun hoofdkantoor mogen  
houden. Met busjes, die beschikbaar gesteld waren door Kienhuis busverhuur, konden alle sponsoren,  
dames 1 en de dames 1 supportersclub een kijkje krijgen in dit fantastische bedrijf te Enschede.  
 
De laatste thuiswedstrijd van DS1 hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van IWVMAA   
Vervolgens is het gelukt om IWVMAA toch nog 1 jaar als teamsponsor aan DS3 te koppelen. Waarvoor  
nogmaals ontzettend veel dank aan IWVMAA en Niels oude Luttikhuis voor de steun!  
 
De zoektocht naar een gelijkwaardige vervangende hoofdsponsor bleek een onmogelijke opgave, maar  
dit was reeds vooraf ingecalculeerd. Vele bedrijven zijn benaderd, sommigen serieus geïnteresseerd,  
maar helaas konden we nergens de deal sluiten die we zochten. Echter in de zoektocht hebben we wel  
weer een paar bedrijven kunnen toevoegen aan de BusinessClub. Daarnaast in de sponsoren Golbach  
en TiMaX een mooie combinatie gevonden, waar het HB heeft kunnen instemmen.  
 
Dit jaar is er meer contact geweest met de materiaalcommissie om kortere lijnen over kleding en  
sponsoren te krijgen, complimenten aan de MC voor de nieuwe kledinglijn die in gang is gezet.   
 
Door het wegvallen van de grote sponsorbijdrage van IWVMAA zijn we iets gezakt op de totale  
inkomsten, echter door weer een paar kleine sponsoren toe te voegen hebben we dit gat redelijk weten  
te dichten. Dank daarbij ook voor DS1 die weer hun uiterste best hebben gedaan voor de Dames 1  
supportsclub en daarmee weer een leuk bedrag hebben opgehaald!  
 
Kortom, een redelijk bewogen jaar voor de sponsorcommissie.  
Net een jaar oud, maar toch dringende op zoek naar nieuwe leden.   
Vincent Monninkhof is van de SC overgestapt naar de TC  
Emmy Heerdink heeft een nieuwe baan gekregen die meer tijd en energie vergt waardoor ze heeft  
moeten aangeven dat ze minder tijd aan de de SC kan besteden, maar wel blijft.  
Gerbin van Beesten heeft helaas wegens gezondheidsredenen (gaat gelukkig weer goed met hem)  
aangegeven de SC op een laag pitje te zetten.  
Blijven nog over Jort Morsink en Tim Kuipers (waarbij de laatste met het HB heeft overlegd geen  
voorzitter van de SC meer te willen/kunnen zijn, maar wel als lid aanblijft)  
 
Kortom, we zoeken 1 of liefst 2 nieuwe leden voor de SC, waarbij we vooral op zoek zijn naar spelende  
leden! 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleent. 

Op- of aanmerkingen mailen naar secretariaat@devoko.nl  
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