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Doesburgse Watersport Vereniging       
  

Jaarverslag Sponsorcommissie seizoen 2019-2020 

 We hebben dit najaar een succesvolle pasavond gehad. Vorig seizoen 

hebben we ervoor gekozen om alleen in het najaar een pasavonden te 

organiseren. Reden hiervoor is onder andere dat kleding in grote aantallen 

ingekocht dienen te worden. Volgend seizoen zal er weer maar één 

pasmoment zijn. Dit zal in september plaatsvinden.  De definitieve datums 

zullen t.z.t. op de website www.dwvdoesburg.nl en via de mail aan iedereen 

bekend gemaakt. 

 

 De balsponsoring heeft dit seizoen minder opgeleverd dan gehoopt. Dit 

seizoen is er een nieuwe leverancier gevonden waar wij de ballen besteld 

hebben. Helaas is er door Corona een aantal wedstrijden niet doorgegaan 

waar al wel balsponsoren voor gevonden waren. Het doel voor aankomend 

seizoen is dan ook deze ballen en vele nieuwe te laten sponsoren. 

 

 Vanwege het Corona virus is de collecte voor het Oranjefonds niet 

doorgegaan. Vorig seizoen liepen we voor de tweede keer mee en heeft dat 

een mooi bedrag opgehaald. Hopelijk kan de vereniging aankomend jaar (in 

2021) wel weer meedoen met deze collecte.  

 

 Er is digitaal contact geweest met onze sponsoren over onder andere de 

advertenties en de bijhorende kosten. Om hen tegemoet te komen is er met 

het bestuur besloten om de sponsoren het tweede helft van het seizoen niet te 

hoeven betalen. De contacten en betalingen worden met ingang van dit 

seizoen weer ingezet.  

 

 In 2019-2020 zijn oude contracten verlengd: Heren 1 badjas sponsoring door 

Dutch Drying Systems. Heren 2 shirt sponsoring is verlengd voor één seizoen 

door Garage Kleine. Verder lopen de contracten van Heel Metaal voor de 

jeugd <15 en jeugd <17 en de shirt sponsoring van De Waag voor Heren 3 

nog. Sponsoren, bedankt!  

 

 We bedanken alle sponsoren: Onze hoofdsponsor Retail Bouw, Garage 

Kleine, Heel Metaal,  Stadsbierhuys de Waag, Dutch Drying Systems, Scheers 

Autobedrijf, Xcycle Service, Only for Men, Reijmer sierbestrating.  

 
 
 

http://www.dwvdoesburg.nl/


 

 
 
 

 Bovenstaande contracten lopen helaas tot een eind. Samen met het bestuur 

wordt er contact gelegd met de sponsoren voor eventuele verleningen van het 

contract. Ook zijn we hard op zoek naar nieuwe sponsoren die een 

samenwerking met DWV aan willen gaan.  

 

 Vorig seizoen is  ‘het harde kern’ bord geïntroduceerd. Het leuke aan dit bord 

is dat zowel bedrijven, als teams en individuen hun naamplaatje kunnen 

toevoegen. Dit is dus een leuke persoonlijke sponsoring waar wij aankomend 

seizoen meer aandacht aan willen besteden. 

 

Namens de Sponsorcommissie:  

Magda Buys, Roy Campschroer, Chantal Vrendenbarg en Carolien Kleine 


