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‘’RESPECT VOOR VRIJWILLIGERS, ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN VOETBAL EN ATLETIEK’’ 

 

Beste leden van de businessclub en sponsors van Voorschoten ’97, 

 

Uitreiking eerste exemplaar presentatiegids 

Traditiegetrouw is bij de eerste thuiswedstrijd 

van de zaterdag 1 het eerste exemplaar van de 

nieuwe presentatiegids uitgereikt. Deze gids ging 

naar een zeer trouw lid en sponsor, Thomas 

Borsboom, CEO van Mobiel.nl. Verder dank aan 

restaurant La Casita, die tijdens deze bijeenkomst 

zorgde voor de hapjes! La Casita stelt tijdens 

iedere thuiswedstrijd van de zaterdagselectie ook 

een ‘Man of the match’ bon beschikbaar. Hetzelfde 

doet Het Wapen van Voorschoten voor de 

zondagselectie. Fijn dat beide sponsoren weer 

bereid zijn om de selectiespelers zo van een mooie prijs te voorzien! 

 

Nieuw interim-bestuur 

Na de ALV van 17 september is er binnen onze vereniging een interim-bestuur geïnstalleerd. Dit naar 

aanleiding van de adviezen van de onafhankelijke onderzoekscommissie (OC). De komende tijd zoekt  

het interim-bestuur, samen met de door de OC aanbevolen externe partij (Brug8) naar bouwstenen die 

onze vereniging verder helpen een stevige organisatie neer te zetten. Méér informatie over het proces 

leest u de komende maanden op de website van onze vereniging. 

 

OVAK 

Voorschoten’97 organiseert weer de Open Voorschotense Atletiek 

Kampioenschappen. Op 13 oktober kunnen alle jongens en meisjes tussen 

de 5 en 13 jaar verschillende onderdelen van de atletieksport uitproberen. 

Je hoeft dus geen lid te zijn van een atletiekvereniging.  

 

  

Voetbal- en 

Atletiekvereniging 



KvK: Leiden 28038871   IBAN: NL84 RABO 0155 0881 57 

E-mail: sponsoringv97@gmail.com 

Seniorenselecties 

Na een zeer succesvol seizoen voor onze zaterdag 1, met als resultaat een prachtig 

kampioenschap, zijn de mannen van de nieuwe hoofdtrainer Theo Ducaneaux gestart in 

de eerste klasse. Met een aantal versterkingen erbij en nagenoeg alle spelers die ook dit 

jaar weer op Sportpark Adegeest te zien zijn, verwachten we dat zaterdag 1 zeker geen 

bijrol gaat vervullen. De eerste drie wedstrijden leverden vier punten op, terwijl er 

misschien wel recht was op meer. Interessant om te blijven volgen dus en de komende weken speelt 

zaterdag 1 tegen Heinenoord (u), XerxesDZB (t) en RVVH (u). Zondag 1 gaat verder waar het vorig 

seizoen mee is geëindigd. Nog meer gebruik maken van jeugdspelers waarbij de ontwikkeling van alle 

spelers voorop staat. We willen iedereen opleiden tot het voor hem hoogst haalbare niveau. Dit gaat 

gepaard met wisselende prestaties, waarbij afgelopen zondag het eerste punt is behaald. Aankomende 

weken speelt zondag 1 tegen Bloemendaal (t), Sporting Leiden (u) en van Nispen (t). 

 

Sponsorcommissie nieuws 

Zaterdag 21 september is het eerste exemplaar van de nieuwe presentatiegids uitgereikt. Onze 

commissieleden verspreiden de gidsen zo snel mogelijk onder alle sponsoren. Heeft u onverhoopt geen 

gids ontvangen? Laat het ons weten, dan krijgt u deze alsnog. U vindt de gids ook op onze website onder 

het nieuwsartikel van 21 september jl. ‘Uitreiking presentatiegids 2019-2020’. 

 

Het sponsorhome is al jaren de vaste verblijfplaats voor onze sponsoren bij thuiswedstrijden van het 

eerste zaterdagelftal en andere evenementen. U heeft ons gevraagd of we deze ruimte sfeervoller en 

gezelliger kunnen maken. Dat gaan we doen. Er hangen al voetbalfoto’s en een sponsordoek, zodat de 

ruimte wat meer voetbal ademt. Kom ook eens kijken tijdens een thuiswedstrijd van zaterdag 1! 

 

De actie met de Hartstichting is kortgeleden nieuw leven ingeblazen. Naast dat u een goed doel, de 

Hartstichting, steunt, is ook uw bijdrage voor de club een stuk concreter geworden. We schaffen méér 

trainingsdoeltjes aan, er komen coachjassen beschikbaar voor alle jeugdelftalleiders en we gaan méér 

jeugdtrainers opleiden. Afhankelijk van uw bijdrage verschijnt uw naam op onze ClubTV en kunt u 

meedoen aan een collectieve reanimatietraining door de Hartstichting.  

Ook alle wedstrijdballen zijn dit jaar weer gesponsord. Inmiddels hangen alle sponsoren hiervan weer 

boven de bar in de kantine voorzien van een frisse, gele kleur. 

 

Wist u dat…? 

Wij als een van de eerste verenigingen zijn gestart met VoetbalTV op veld 1? VoetbalTV is een 

videoplatform dat met behulp van slimme camera’s automatisch videoregistraties maakt van de 

wedstrijden die daarop worden gespeeld. Zo kunt u zelfs vanaf de bank, na het downloaden van de app, 

onze zaterdag en zondag 1 blijven volgen. 

 

Hartelijke groet, namens de sponsorcommissie, 

 

Bryan Hilders 

Commissie Sponsoring & Business club van Voorschoten’97. 


