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‘’TWEEDE SEIZOENSHELFT NADERT’’
Beste leden van de businessclub en sponsors van Voorschoten ’97,
Brug8
De eerste gesprekken tussen het bestuur en Brug8 zijn inmiddels achter de rug. Dit externe bureau gaat
de club helpen om een visie voor de toekomst te ontwikkelen. Ze raadplegen heel veel mensen uit de
club en ze kijken op een zorgvuldige manier hoe de verschillende belangen en inzichten zo goed
mogelijk kunnen worden gebundeld. Op 15, 16 en 21 januari organiseert Brug8, onder leiding van
Daniel Klijn, visiesessies met verschillende stakeholders binnen de vereniging.
Nieuwjaarsweekend
Traditiegetrouw is het tijdens het eerste weekend van het nieuwe jaar weer reuze druk op Sportpark
Adegeest. Te beginnen met de jaarlijkse voetbalquiz op vrijdag 3 januari. De inschrijving is al een tijdje
geopend en zoals ieder jaar kunt u zich weer aanmelden via ‘’quiz@voorschoten97.nl’’. Een dag later
gevolgd door het ‘’5e Verhoog’s Bakkerij Oliebollen Toernooi’’ en de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4
januari. De nieuwjaarsreceptie start om 17.00 uur. Wij kijken alweer reikhalzend uit naar dit prachtige
eerste weekend van 2020! Aanmelden voor het Oliebollen toernooi kan tot 30 december bij
kantinebeheerder Ruud Nolet.
Rendierenloop
Zondag 22 december vindt de tweede Rendierenloop plaats. Dit evenement is een funrun en wandeling
langs mooie plaatsen in Voorschoten, gehuld in Kerstsfeer. Bijzonder om te noemen is een buitenplaats
van Beresteijn. Deze buitenplaats is normaal niet toegankelijk voor bezoekers, maar voor deze speciale
gelegenheid opengesteld. Vanwege de invallende duisternis is dit stukje parcours ook een sfeervol,
verlicht bos. Dank ook aan de Rabobank, die dit evenement mede financiert. Goed om te benoemen is
dat alle opbrengsten van de Rendierenloop rechtstreeks naar de nieuwe Atletiekbaan gaan.

KvK: Leiden 28038871 IBAN: NL84 RABO 0155 0881 57
E-mail: sponsoringv97@gmail.com

Seniorenselecties
Nadat de eerste wedstrijden van het seizoen al te zien was dat het vlaggenschip moeilijk
te verslaan was, is dit inmiddels ook aan de stand terug te zien. Zaterdag 1 staat met 20
punten op een keurige vierde plaats. Na de winterstop speelt het eerste elftal op 25
januari thuis tegen Brielle vv. Zondag 1 heeft inmiddels al meer punten verzameld en
probeert de aansluiting met de middenmoot te vinden. Het heeft twaalf punten
verzameld en de hoop is er dat er na de winterstop verder omhoog kan worden gekeken. Zondag 26
januari speelt het eerste elftal uit tegen Spaarnwoude sv. De eerste thuiswedstrijd is op 2 februari tegen
FC Aalsmeer.
Sponsorcommissie nieuws
Begin november heeft Voorschoten’97 de samenwerking met Paulides + Partners Fysiotherapie met
een seizoen verlengd. Op maandag- en donderdagavond is er iemand van de praktijk aanwezig voor
herstel- en blessurebegeleiding van de zaterdagselectie. Ook wordt er fysiotherapeutische zorg
aangeboden op de praktijk. Ook blijft er op donderdagavond een blessurespreekuur voor de jeugd. Wij
zijn trots op de succesvolle samenwerking met deze vakmensen!
De sponsorcommissie en businessclub
hebben 10 oktober een voetbaltrip naar
Nederland – Noord-Ierland georganiseerd
in de Kuip. De trip met de bus, verzorgd
door Theo Saunier van Theo’s busreizen,
bracht het gezelschap achtereenvolgens
via de businessclub naar restaurant de
Schaapskooi voor een diner. Vervolgens
door naar Rotterdam waar een stroeve
wedstrijd de laatste twintig minuten pas
echt losbarstte. Uiteindelijk een 3-1
overwinning voor het Oranje van
bondscoach Ronald Koeman. Wat ons
betreft een zeer geslaagde trip. Wij gaan
ons best doen deze traditie volgend jaar
voort te zetten!
Wist u dat…?
Wij op 31 december in samenwerking met Alettahof en Jongerenwerk Voorschoten Voor Elkaar een Fifa
20 toernooi organiseren? Hierin wordt gestreden om het Voorschotens kampioenschap. De winnaar
van het toernooi ontvangt tevens een ticket voor het Nederlands kampioenschap Fifa 20! Inschrijven
kan via het Instagram account van Jongerenwerk Voorschoten Voor Elkaar.
Hartelijke groet en een fijne jaarwisseling, namens de sponsorcommissie,
Bryan Hilders
Commissie Sponsoring & Business club van Voorschoten’97.
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