Jaarverslag 2016 van de Sponsorcommissie-Business Club

Net als in 2015 is de sponsorcommissie slechts 1x bij elkaar geweest, dit was op 25 januari bij
het van der Valk restaurant te Dordrecht. Alle andere communicatie is per telefoon of via
email afgehandeld. Ook tijdens de VDH Hoofdevenementen is er onderling communicatie.
Voor 2016 hebben we ons doel gesteld om de Business club uit breiden met minimaal 2
leden. Aan het eind van 2016 bleek dat dit doel ruim behaald is er zijn namelijk 5 leden
bijgekomen. Dit zijn de volgende firma’s Loyal Dogs, K9 Shop, HV-techniek, K9 Grip en WT
Metall.
Ook is besloten om onze BC-sponsors als standhouder bij de Hoofdevenementen beter te
ondersteunen. Er gaat daarom een hoger bedrag naar de organisatie waardoor de BCsponsors niet meer zelf een betaling behoeven te doen en dus “gratis” als standhouder
aanwezig mogen zijn. In een brief naar de organisatie van de hoofdevenementen zal dit
bekend gemaakt worden.
Natuurlijk is de WK van 2017 besproken (het komt snel naderbij) en besloten om een
professionele Promo stand te gaan neerzetten tijdens de WK 2016 in Meppen Duitsland.
*Tijdens de WK in Meppen (oktober 2016) bleek dit een schot in de roos en dus een groot
succes.
De Business club dag van dit jaar is gehouden bij de Firma’s van de broers Rinus en Robbie
de Jong. T.w.
Vos Zeildoek en Krimpfolie Projecten;
Vos Tank Covers (VTC);
SP Design;
Sign Workshop.
Na een rondleiding door het bedrijf en informatieve informatie over de bedrijven zijn we
voor een gezellig samen zijn naar de haven van Rotterdam gegaan om aan boord van de
Pegasus te genieten van een diner. Tijdens dit diner is er door de jeugdcommissie en de
beide WK teambegeleiders inzicht gegeven in het wel een wee waar deze mee te maken
gaan krijgen in 2017.
Gezien we nu snel naar de WK van 2017 gaan hebben de laatste maanden van 2016 in het
teken gestaan van de organisatie van dit voor de VDH belangrijke gebeuren en natuurlijk het
100 jarig jubileum.
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