
De bestaande sponsorcommisisie van de Sportclub Deventer bestond tot voor kort uit 2 leden: 
Micha te Wieske en Rick Boer. Micha introduceerde onlangs twee nieuwe leden ter versterking van 
het bestaande team: Frank Hulscher en Ronald Jan (‘Ronald’) Veeneman.

•  Notulen vergadering dd. 2 oktober 2019.

1. Aanvang vergadering

Deze vergadering stond vooral in het teken van de verkoop van de zogenaamde ‘Vondelkoeken’. 
Net als vorig jaar kan de verkoop van deze koeken met relatief weinig middelen een behoorlijke 
opbrengst genereren. De vergadering werd bijgewoond door Bob Ruhof, eigenaar van het 
Vondelkoeken merk. 

2. Vondelkoeken

Bob vertelde kort over hoe de Vondelkoek ontstond. Belangrijk aspect in dat verhaal is dat Jonnie 
Boer van 3 - Sterren restaurant De Librije uit Zwolle het recept van de bestaande koek heeft 
verfijnd. Vanzelfsprekend brengen we dat aspect van het verhaal naar buiten. 
De koeken zijn gebakken uitsluitend gebruikmakend van natuurlijke ingrediënten, en zonder 
E-nummers. De koeken zijn invriesbaar omdat de binnenkant van de koek zacht - en de buiten-
kant van de koek hard is, hierdoor blijft het vochtgehalte in de koek behouden. Dit aspect is 
belangrijk voor onze logistieke planning en uitgifte van de koeken.

3. Planning

Bob gaf meteen al aan dat volgens hem de actie ingeschoten moet worden door de teamleiders 
en trainers, dit om voldoende draagkracht te genereren over de gehele breedte van onze voet-
balvereniging. Meteen ook konden we feitelijke data plannen voor de organisatie van de 
koekenverkoop. We starten op 19 oktober 2019. Vervolgens duurt de verkoop tot de 23e 
november. We willen de koeken uitdelen vanaf de 30e november.
Bob vertelde ons tevens dat hij goede ervaringen heeft met het uitkiezen van een adequate 
bestemming voor het geld dat vrijkomt door de verkoop van de koeken. Een dergelijk doel heeft 
een centrifugale werking op de verkoop aantallen. 
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Tijdens de vergadering kozen we unaniem voor een nieuwe pannakooi als streefdoel; niet te 
duur, overzichtelijk geheel, en tot de verbeelding sprekend.

Update: vanwege de tekortschietende financiele middelen zijn we genoodzaakt de Vondelkoeken 
verkoop in het licht te zetten van medefinanciering voor nieuwe kleed- en doucheruimtes. Hier zal de 
opbrengst aan worden besteed, de pannakooi valt daarmee af, dd. 10 oktober 2019. Als sponsor-
commissie hebben we hier onze teleurstelling over laten blijken richting het bestuur.

4. Praktisch

Vanwege de wijziging van het verkoopdoel door het bestuur moesten we de 1e Vondelkoeken 
presentatie datum van 9 oktober laten varen. De volgende staat gepland op 16 oktober 2019. 
Op deze datum zullen we voor zover nu bekend als voltallige commissie aanwezig zijn om de 
Vondelkoeken verkoop onder de aandacht te brengen bij alle gelederen van de club. 

Naar een idee van Frank is besloten dat we niet per individu een wedstrijdje houden wie de 
meeste koeken verkoopt, maar die wedstrijd teambreed insteken; het team met de hoogste ver-
kopen krijgt per lid de nieuwe choco-revolution koek, ongeveer 30 cm. in doorsnede. Deze is nog 
niet op de markt en is dus bijzonder, ja ook qua calorieen. Veel voetballen daarna dus maar :-).

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan informatiemateriaal en bijvoorbeeld bestellijsten voor 
de koeken. Belangrijkste promotie-items verkoop Vondelkoeken:

• Trainer handout (PDF)
• Bestellijsten voor de teamleden (print)
• Banner bij ingang (print via Drukwerkdeal)
• Bestelmogelijkheid op de SSCD site (gaat niet via online webshop vanwege logistieke 
 issues bij Vondel zelf), en op de reguliere SCD website. Hiervoor is ook een online 
 formulier in de maak (via Ronald).

Frank wierp zich op als contactpersoon voor de Vondelkoeken verkoop actie.

5. SSCD website

De SSCD website (Sponsors Sportclub Deventer) vordert gestaag. Deze site - naast de officiele - 
wordt ons ‘commissie gereedschap’ waarop we kunnen communiceren en documenteren, ook 
richting (adspirant) sponsoren. Vanwege een update fout moest de zichtbare voortgang van de 
site even offline gehaald worden, maar alles is weer hersteld. De intralinks naar de 
verschillende pagina’s ontbreken nog opzettelijk, omdat er op iedere pagina content staat waar 
nog geen consensus over is bereikt.



6. SV Voorwaarts

Verder hebben we geluisterd naar het verhaal van Frank over de SV Voorwaarts, een voetbal-
club - of eigenlijk sportclub uit Twello. Zij werken met een ‘Vriendenclub’ waarin jaarlijks door alle 
leden geld wordt gestoken, geld dat vervolgens voor de helft terugkomt richting de organisatie 
van feesten en andere bijeenkomsten; een spaarpot voor leuke dingen EN een spaarpot voor de 
club. Mooier kan niet dachten wij. Misschien eens kijken of wij op termijn ook zoiets dergelijks 
van de grond kunnen krijgen....

7. JP van den Bent Stichting, stukje duurzaam

De Bekervriend is een initiatief van Promotiebeker.nl, een van onze sponsors. De Bekervriend 
zorgt voor inname van gebruikte koffiebekers waarna die als grondstof dienen voor de 
productie van nieuwe koffiebekers. De JP van den Bent Stichting heeft nu aangegeven dat ook zij 
gaan zorgen voor de aanvoer van gebruikte koffiebekers. Van dat restmateriaal maakt 
Promotiebeker.nl weer nieuwe koffiebekers, en dat is weer onze aanvoer van nieuwe bekers in 
de kantine....

8. Sportverlichting.com

Rick vertelde dat hij contact heeft gehad met de mensen van Sportverlichting.com. Dit bedrijf kan 
voor ons veldverlichting realiseren maar is ook uit op een stukje sponsoring; aan ons de vraag 
of wij mee willen denken over hoe de sponsoractiviteiten van Sportverlichting gestalte kunnen 
krijgen. Misschien een digitaal - 3 meter lang bord? Of een video installatie voor het automatisch 
opnemen van wedstrijden? We zullen zien.

9. Volgende vergadering

We hebben afgesproken dat onze volgende bijeenkomst 30 oktober as. is, rond de klok van 
19.30 u. Op dat moment heeft Micha bardienst en dus bespreken we zaken terloops, als in 
een informele setting. Ongetwijfeld zullen die gesprekken in het licht van de koekenverkoop 
plaatsvinden.

Tot de 30e!

Ronald Jan Veeneman

hello@ronaldjan.com
0627-093799




