
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voorwoord van de voorzitter 

Wie regelmatig op de wei komt ziet dat er de afgelopen tijd hard 

is gewerkt aan het vernieuwen van het 1e veld, de bestrating en 

de hekken rond het veld. Vele mensen maakte het mogelijk dat 

de aannemer ongestoord een begin kon maken met de 

werkzaamheden die zij moesten verrichten. 

Binnen 2 dagen is het gelukt alle hekken met reclameborden en 

het tegelpad te verwijderen. 

Complimenten aan alle vrijwilligers. 

Op dit moment is de bestrating zo goed als gelegd en is er een 

begin gemaakt met het plaatsen van het hekwerk. Volgens 

afspraak zal de oplevering voor de 1e competitiewedstrijd van 

het 1e elftal zijn. 

 

Maar is er nog veel meer gedaan op ons complex. De ruimte in 

de damestoiletten zijn uitgebreid en geheel vernieuwd. Een lang 

gekoesterde wens die eindelijk is vervult.  

Daarnaast zijn er grote vorderingen gemaakt met de kleedunit. 

Het scheidsrechterhok is klaar en is voorzien van een toilet en 

een douche. De kleedkamer vordert ook gestaag en zal de 

komende weken worden afgemaakt. 

Het radiohok zal binnenkort worden voorzien van een nieuw 

kozijn. 

Al met al een super prestatie van het onderhoudsteam onder 

leiding van Huib Wolfert. 

 

Achter de bar is een elektronisch kassa systeem in gebruik 

genomen. Het systeem zal de penningmeester helpen om een 

nauwkeurig overzicht te krijgen van wat er zoal wordt 

geconsumeerd en hoeveel en het bespaart enorm veel tijd in 

het opmaken van de kas. 

 

De nieuwe tenues zijn ook zo goed als binnen en de SJO DBF zal 

met een geheel nieuw tenue gaan voetballen. Voor de 

komende drie jaar zullen deze tenues worden gebruikt met hier 

en daar nieuwe sponsoren op de shirts. 

 

Rest mij nog om alle vrijwilligers die zich de afgelopen maanden 

hebben ingezet met de verbouwing op de wei te bedanken en 

natuurlijk wens ik alle leden enorm veel plezier toe in de 

competitie. 

 
Martijn Engels 

Voorzitter 
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Hallo allemaal, 

 

Het seizoen is alweer een aantal wedstrijden bezig en de 

bekerwedstrijden zijn ook allemaal weer afgerond.  

We zijn er trots op dat het ledenaantal dit seizoen is gegroeid en 

we weer 10 elftallen hebben ingeschreven. 

 

Onze JO07 gaat dit seizoen voor het eerst meedoen met de 

eilanden mini pupillen competitie, deze competitie bestaat 

helemaal uit clubs van Goeree-Overflakkee  die  onderling haar 

wedstrijdjes gaat spelen. 

Ook zal onze JO09 de wedstrijden gaan spelen volgens de 

nieuwe regels van de KNVB. Het speelveld is een stuk kleiner 

geworden. 

We wensen ze hier veel plezier mee. 

 

Ook krijgen we binnenkort de nieuwe tenues! Hier zijn we zeer trots 

op en is het straks voor iedereen goed zichtbaar dat we SJO D.B.F. 

zijn. 

De sponsorcommissie is hier druk mee in de weer geweest om 

voor elk elftal een sponsor te vinden. 

Helaas heeft nog niet elk elftal tassen en trainingspakken in de 

nieuwe SJO D.B.F. stijl, mocht u een elftal hiervan willen voorzien 

horen ze dat graag. 

Ook zijn er voor elke leider en trainer nieuwe coachjassen 

beschikbaar gesteld. 

We zijn daar de firma 2Lfinance uit Achthuizen zeer dankbaar 

voor. 

 

De activiteiten commissie is weer druk bezig om allemaal 

verschillende activiteiten te organiseren, wat er allemaal gaat 

gebeuren blijft nog even geheim…..  

 

Verder wensen we iedereen dit seizoen heel veel spelplezier toen 

en hopen we ook dit seizoen weer op mooie resultaten. 

 

 

Met sportieve groet, 

Jeugdcommissie SJO D.B.F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdnieuws 
Shirtsponsors 2017-2018 

Hoofdsponsor 

 

 
 

Subsponsors 

 

 
 

 
Overige sponsors 

 

 

 
 

GEVEZET BV 
            Zijlader transport 
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De Activiteitencommissie heeft de data weer rond voor de 

activiteiten in het nieuwe seizoen 2017-2018. 

De klaverjascompetitie is gestart op vrijdagavond 22 september. 

Aanvang 19.30 uur. Probeer a.u.b. uiterlijk om 19.15 uur aanwezig 

te zijn in de kantine, zodat we mooi op tijd kunnen starten. De 

volgende avonden staan gepland op:  27-10-2017, 1-12-2017, 2-2-

2018, 16-3-2018 & 20-4-2018. De beste 4 resultaten worden 

opgeteld en bepalen de uiteindelijke winnaar en de nummers 2 

en 3. 

Op vrijdagavond 22 december staat de Kerstklaverjasavond 

gepland, deze telt niet mee voor de competitie en hij start 

om 20.00 uur. 

 Verdere activiteiten die nog op het programma staan : 

Playbackavond op zaterdag 11 november. Hiervoor kunnen 

kinderen, alsook de volwassenen zich reeds opgeven. Info over 

de exacte tijden volgt nog. Opgeven a.u.b. achter de bar bij 

Anja. DJ Groove zal deze avond voorzien van gezellige muziek en 

uiteraard zal hij de Playbackers aankondigen. 

Darten bij VVDB: op zaterdag 9 december wordt er een 

darttoernooi georganiseerd. Dit gaat uit van de Flakkeese Dart 

Federatie, kortweg de FDF. Aanvang toernooi is 17.00 uur. Je kan 

je hiervoor vooraf opgeven bij Dirk-Jan Bijl. 

Op zaterdag 23 december is er een gezellige Kerstparty op de 

Kruus. In de middag zal er zeer waarschijnlijk door alle senioren-

elftallen getraind worden en daarna (ca. 17.00 uur) begint direct 

het feest met DJ Groove.  In maart staan er 2 activiteiten 

gepland; de Gourmetavond op vrijdag de 3e en een feestavond 

op de 24e. Meer info hierover volgt nog. 

De Kika Kroonkurken/Bierdoppen actie loopt door, dus lever 

a.u.b. je bierdoppen in op de wei, het kan VVDB € 250,-. 

opleveren als wij de vereniging zijn die de meeste kilo’s 

verzameld! Dus verzamel ze thuis, op het werk, na feestjes en 

verjaardagen, haal ze op in de kroeg enz.….en lever ze a.u.b. in 

op de wei.  

En ook de plastic doppen blijven we verzamelen voor Kika. Deze 

kan je in de daarvoor bestemde bak in de kantine stoppen of 

afgeven achter de bar. 

Graag speciale aandacht voor de VVDB Fan artikelen.  Er kan 

van alles gekocht worden in de kantine, van caps, stickers, 

knuffels, paraplu’s, mutsen, handschoenen, kleding, rompertjes 

en slabbetjes voor baby’s, tot VVDB douchegel, broodtrommels 

en aanstekers aan toe. 
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Ook het VVDB jubileumbier is nog verkrijgbaar, dus vraag ernaar 

achter de bar (op=op).  Leuk om kado te geven, óf om te  

krijgen ;>)  Er zijn maar liefst 18 verschillende etiketten, dus de kans 

dat je iemand kent op je flesje, of dat je er zelf op staat is groot. 

Mocht je trouwens nog geen VVDB jubileum kalender hebben 

ontvangen, vraag ernaar achter de bar!   

Er ligt ook weer een prikblok op de wei, waarmee uiteraard weer 

hele mooie prijzen te winnen zijn! Vraag ernaar achter de bar en 

waag een gokje. De opbrengst is voor de club. 

In mei is de Activiteitencommissie uiteraard weer op het 

Emmaplein te vinden tijdens de braderie. 

We sluiten het “voetbalseizoen” af met het altijd zeer gezellige 

Jaap Keijzertoernooi op 2 juni én het Sponsortoernooi op 9 juni !  

Een leuk nieuwtje is het feit dat de Activiteitencommissie zeer 

waarschijnlijk in 2018 de Avondvierdaagse gaat organiseren. 

In de volgende nieuwsbrief meer daarover. Het idee is om het van 

5 t/m 8 juni te organiseren. 

We zien jullie graag bij onze activiteiten en een gezellig en sportief 

seizoen namens de Activiteitencommissie van VVDB.    

Groeten, Marco, Anja, Leon, Joey & Hans. 
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Sponsorcommissie 
 

Afgelopen maanden heeft de sponsorcommissie zeker niet stil 

gezeten. De sponsor contracten die we met diverse sponsors 

waren overeengekomen liepen op 30 juni 2017 af en dus moest er 

weer veel werk verzet worden om alles opnieuw rond te breien. De 

sponsorcommissie is een heel klein team, wat betekent dat er heel 

wat uurtjes nodig zijn geweest voordat alles was geregeld. 

Als eerste stond contract verlenging met onze kleding leverancier 

Kogros teamwear op de lijst, welke de merknaam Quick voeren en 

de artikelen mag leveren. Na verschillende offertes bij meerdere 

leverancies te hebben opgevraagd, en ook diverse gesprekken 

met meerdere leveranciers van verschillende merken te hebben 

gevoerd, is uiteindelijk de keuze gemaakt om opnieuw met Quick 

in zee te gaan voor de komende 3 jaar.  

 

Dus tot en met het seizoen 2019/2020 zal Quick  het “huis”merk zijn 

voor alle elftallen vv Den Bommel en de SJO DBF. 

Sponsoring van een lokale vereniging heeft veelal te maken met 

een gun factor. 

Lokale bedrijven hebben vaak een connectie met de 

voetbalvereniging en kiezen ervoor om de vereniging of een 

bepaald team te sponsoren. Door in beeld te komen via kranten 

als AD en Groot Goeree-Overflakkee of via diverse websites 

waaronder die van v.v. Den Bommel komt de naam van de 

sponsor regelmatig in beeld. Het is voor het overige van belang 

dat wij als vereniging proberen de naam van onze sponsors zo 

veel als mogelijk bij de media op een positieve manier in beeld te 

brengen. 

Zoals al eerder genoemd is de gun factor een groot item voor 

onze vereniging.  

We zij er trots op dat de sponsors van de senioren selecties van de 

afgelopen 3 jaren waaronder ook ons vlaggenschip het 1e elftal, 

wederom positief hebben gereageerd op ons voorstel de club te 

steunen.  

 

De selectie zal in nieuwe tenue's gaan spelen met aan de 

voorzijde Brouwer de Koning advies, en op de achterzijde de 

namen van Jan de Bakker internationaal Transport en Lodder 

Financials. Op de warming up shirts zal de naam van Hans Meijer 

advies te zien zijn zowel op de voor als achterkant van het shirt. 

Ook de nieuwe tassen, trainingspakken en presentatiepakken 

zullen van sponsoruitingen worden voorzien. 

Het 3e elftal zal er ook de komende 3 jaar weer picobello bij lopen 

dankzij de sponsoring van Ene Dental. 
 

Nadat de sponsorcommissie erin was geslaagd om de senioren 

voor de komende 3 jaren onder te brengen, was er inmiddels een 

grotere klus opgestart. Dit betrof 10 jeugdelftallen van de SJO DBF 

voorzien van nieuwe tenues. Nadat er door het jeugdbestuur in 

samenwerking met onze kleding leverancier een shirt was 

ontworpen waarin de kleuren van beide verenigingen zijn 

verwerkt, zijn we aan de slag gegaan. Eerst afspraken maken met 

de huidige sponsoren en polsen hoe zij tegenover een vernieuwde 

samenwerking stonden en daarna met medewerking van 

iedereen die de verenigingen een warm hart toe draagt zoeken 

naar sponsoren voor elftallen waarvoor nog geen sponsoring was 

in welke vorm dan ook. En ook hier kunnen we u melden dat we  
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er met zijn allen in zijn geslaagd om de elftallen te voorzien van 

tenues. Ook zijn er diverse sponsoren gevonden die bereid waren 

om trainingspakken en tassen voor een jeugdelftallen te 

sponsoren. 

Nog niet alle elftallen zijn voorzien van trainingspakken en tassen. 

Dus mocht iemand nog een idee hebben dan horen wij als 

sponsor commissie dit graag.  

De wedstrijd tenues worden gesponsord door de volgende 

sponsoren: 

• JO7        Met Joyce in Balans 

• JO9        Imasep Services, veiligheid en milieu en op de   

               achterzijde Kluswijs Kameraad 

• MO11     2L Financial Services 

• JO11 I    Orthoflakkee en Hellevoetsluis 

• JO11 II   Bioriginal 

• JO13      2L Financial Services en op de achterzijde de Korte  

               Zonwering 

• JO15 I    Gevezet Zijlader Transport en op de achterzijde YP  

               Fashion 

• JO15 II   Lekker Gebakken en op de achterzijde Landwinkel  

               ’t Zand 

• JO17      Tuinderij Bevelander 

 

 

Zoals iedereen waarschijnlijk al heeft gezien is ook de renovatie 

van het hoofveld in volle gang. Een van de doelen is het volledig 

vernieuwen van het hekwerk rondom het veld. Begin oktober zal 

er een begin worden gemaakt met het terug plaatsen van de 

reclameborden en ook hier geldt weer dat we best nog wat 

sponsors kunnen gebruiken die een reclamebord willen plaatsen 

bij onze vereniging.  

Door het dichtdraaien van de subsidiekraan zijn sponsors harder 

nodig dan ooit. 

Weet je iemand die middels een reclamebord, een wedstrijdbal of 

op welke andere manier ook een financiële bijdrage wil leveren 

om vv Den Bommel gezond te houden, laat het dan snel weten 

aan de sponsorcommissie. 

Namens v.v. Den Bommel alle sponsoren en vrijwilligers heel erg 

bedankt voor de steun. 

 

Met vriendelijke groet,  

Sponsorcommissie vv Den Bommel 

 

sponsorcommissie@vvdenbommel.nl 

 

NB 

Vele handen maken licht werk luidt een bekend spreekwoord. 

Wanneer er mensen zijn die nog iets willen betekenen voor onze 

vereniging, wij zoeken nog wat creatieve mensen die hierin willen 

ondersteunen. Wanneer iemand interesse heeft laat het dan even 

weten aan iemand van de sponsorcommissie of via het bestuur. 
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