
Verslag Sponsoravond 3 oktober 

Op donderdagavond 3 oktober was er een avond georganiseerd door de sponsor commissie voor 

huidige en toekomstige sponsors van VVIJ. Deze avond had als thema Nieuwe Start en werd 

gepresenteerd door onze vaste spreekstalmeester Marcel Volle. 

 

Sponsors zijn belangrijk voor VVIJ. Zonder de bijdragen van sponsors is het vrijwel onmogelijk om een 

grote club als VVIJ financieel draaiend te kunnen houden. De avond stond symbool voor de nieuwe start 

die de sponsorcommissie in het afgelopen jaar heeft gemaakt. Via deze avond wilde de vereniging VVIJ 

iets terugdoen voor de trouwe sponsors. 

 

Als gasten waren uitgenodigd Gert Jacobs, voormalig profwielrenner en Nicole Mooi, als ambassadrice 

van de Stichting Make-a-Wish, met wie VVIJ een samenwerking is aangegaan. 

 

Gert Jacobs is een voormalig profwielrenner die namens PDM en Festina vijfmaal de Tour de France 

heeft verreden, meestal als superknecht van sprinters als Jean-Paul van Poppel. Daarnaast heeft hij op 

de Olympische spelen van 1984 een vierde plaats behaald op de 100 km ploegenachtervolging. 

Tegenwoordig is hij een graag geziene gast bij wielerprogramma’s zoals Tour du Jour en geeft hij 

wielerclinics en gastspreekbeurten. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wielrenner


 

Gert hield een mooi en boeiend verhaal over marketing en sponsoring. Hij vertelde wat hij in zijn 

carrière heeft meegemaakt vanaf het begin als kleine jongen tot het einde als profwielrenner en maakte 

de mooie vergelijking met een club als VVIJ. Op ludieke wijze maakte hij daarbij de verbinding met ons 

eerste team, dat ook aanwezig was. Zonder de medewerking van sponsors en vrijwilligers had Gert nooit 

zover kunnen komen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze vereniging: zonder medewerking van 

sponsors en vrijwilligers kunnen onze spelers niet voetballen, plezier maken en groeien in de 

ontwikkeling! 

Als laatste had hij uit eigen ervaring een mooie truc voor ons eerste team. Benieuwd of trainer Peter van 

Herpen dit gaat gebruiken! 

 

Daarnaast was er een mooie bijdrage van Nicole Mooij, namens de stichting Make-a-Wish. Deze 

stichting heeft als doel het vervullen van de meest uiteenlopende wensen van kinderen met een 

levensbedreigende ziekte. VVIJ heeft besloten de samenwerking met deze stichting aan te gaan, omdat 

wij als vereniging ons heel goed realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen gezond is, kan 

voetballen en dat VVIJ ook voor hen die zo ernstig ziek zijn iets wil betekenen. 

Nicole vertelde als puber te zijn getroffen door een zeer ernstige ziekte en wat het voor haar als patiënt 

betekende toen Make-a-Wish haar wens in vervulling deed gaan. Een groot applaus werd haar deel.   

 

 

 

 



 

Aan het einde van de avond was er nog de veiling van een extra reclame bord. De opbrengst van deze 

veiling komt ten goede aan de Stichting Make-a-Wish. Het bewuste bord zal met een extra vermelding 

te zien zijn op ons sportpark. 

Na enkele biedingen werd het bord voor een prachtig bod verkocht aan Erwin Haarmans, eigenaar van 

Haarmans Electrotechniek. Erwin is met zijn bedrijf al jarenlang een trouwe sponsor en helpt ook vaak 

met realisatie en onderhoud van elektrotechnische voorzieningen. Erwin en Diana, bedankt voor dit 

mooie bod!  

 

 

 

En natuurlijk dank aan al onze trouwe sponsoren voor het gegeven dat zij ons blijven  steunen! 

 

We kijken terug op een leuke en boeiende avond. Het is zeker de bedoeling om deze avond te gaan 

herhalen! 

 

Met dank aan de barcommissie, Tina Lenssen (fotograaf; fijn dat je er weer was!), Marcel Volle, het 

eerste en allen die deze avond mogelijk hebben gemaakt! 

Groet, 

Namens de Sponsorcommissie., 

Eric, Daniëlle, Henny, Andrè, Rodney, Michel en Richard. 

 



 

 

 


