Jaarverslag Sponsorcommissie seizoen 2020-2021

De Sponsorcommissie (Spoco) bestond het afgelopen jaar uit 5 personen:
- Vincent Beijersbergen-Van Henegouwen
- John van Hemert
- Joep Frijters
- Thomas Alberts
- Joep de Beer (Voorzitter)
Voor iedereen is het weer een vreemd seizoen geweest. De Spoco heeft als doel gehad om ons
budget te behouden. Daar komen door maatregelen verschillende uitdagingen bij kijken. Want hoe
houden we ons sponsoren-bestand op peil, nu we minder terug kunnen doen voor onze sponsoren?
Ook dit seizoen hebben we helaas onze gedroomde “Bitterballen-borrel” voor alle sponsoren niet
kunnen organiseren.
Wel hebben we dit jaar voor alle sponsoren een gegraveerde borrelplank met een kookboek en
accessoires kunnen schenken aan elke sponsor die onze club trouw is gebleven in gekke tijden.
Ook hebben we een tijd lang een “Bedankt-doek” aan het hek langs de Generaal Eisenhouwerweg
gehangen. Wat voor veel positieve reacties gezorgd heeft.
Er liggen nog genoeg uitdagingen in verschiet. Bijvoorbeeld het hoofdsponsorschap.
Met trots kunnen we melden dat voor het seizoen ‘21-22, de hoofdsponsors:
-

Van Loon Galleries
&
Van Boekel Accountants

Met 1 jaar verlengd hebben.
Door deze verlenging van 1 jaar kunnen we de nieuwe sponsorkledingcyclus gelijk trekken met de
nieuw te maken deals in de toekomst. Dames 1, Heren 1, MA1 en JA1 krijgen om de 2 jaar
sponsorkleding in bruikleen.
Afgelopen seizoen is ook het eerste seizoen geweest met The Indian Maharadja als kledingmerk.
Een echte verbetering in kwaliteit die we niet alleen met het complex hebben gemaakt, maar ook
betreft het tenue.
De kosten van de Sponsorcommissie zijn binnen de begroting gebleven.
Om de continuïteit van de commissie te kunnen waarborgen zijn we opzoeken naar nieuwe
vrijwilligers die ons team kunnen versterken. Ook staan wij altijd open voor leuke ideeën!
Bij interesse of een goed idee stuur een mail naar sponsorcie@mhcbe.nl
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