PERSBERICHT
Warme ontvangst door VV Annen van de nieuwe hoofdsponsors jeugd
en senioren
Op 18 mei was het dan zover! Na een periode van voorbereiding en diverse avonden van overleg door
Jeugdcommissie, Sponsorcommissie en Hoofdbestuur van de VV Annen in samenwerking met een aantal
fantastische mensen die met hun bedrijven de VV Annen willen helpen, was het moment daar om de
verschillende langdurige sponsorovereenkomsten te ondertekenen. Dit met het idee om het toch al prima
voetbalniveau nog verder te ontwikkelen en de vereniging voor de langere termijn gezond te houden.
Door de steun van Fysio Fitness Annen, HS Werkt en De Zorgconsultants kan de vereniging de komende
jaren verder werken aan de uitvoering van het nieuwe Jeugdbeleidsplan, waarbij nu ook ruimte is om de
trainingen verder te professionaliseren en eigen mensen op te leiden tot jeugdtrainers en scheidsrechters.
De VV Annen wil proberen het meisjes-voetbal verder te ontwikkelen en te promoten, aangezien dit in de
regio onderbelicht is en de VV Annen van mening is dat meisjesvoetbal zeker in deze tijd aangeboden moet
worden. Verder is de doelstelling van de VV Annen dat ieder jeugdlid terug kan kijken op een fantastische
voetbaljeugd en uiteindelijk door wil en kan stromen naar de senioren.
Om de jeugd van de vereniging een nette uitstraling te geven gaat de gehele jeugd, met ingang van het
komende voetbalseizoen, vol trots de nieuwe kleding met de namen van de Hoofdsponsors van de jeugd
dragen.
De Hoofdsponsors van de jeugd hebben aangegeven dat ze de VV Annen een prachtige vereniging vinden
met een karakter wat je zelden ergens anders vindt. Het is bij wijze van spreken één grote familie waar
iedereen welkom is, voetbalplezier zeer belangrijk (voorop staat) is en de kans geboden wordt om je op te
werken richting een prestatieteam en wellicht later door te stromen naar het eerste elftal van de VV
Annen. Lukt dat laatste niet dan is het doel dat deze jonge leden in één van de overige senioren elftallen
terecht komen waar voetbalplezier voorop staat en waar iedereen met elkaar graag op zondag een potje
gaat voetballen
Tot slot is er een tweede Hoofdsponsor gevonden voor de senioren wiens naam naast de al 20 jaar trouwe
Hoofdsponsor, Café petit restaurant D’Anner Oele, trots op het shirt gedragen gaat worden. Deze sponsor,
Mooi Wonen Makelaars, heeft aangegeven de VV Annen een warm hart toe te dragen en daarom de club
te willen steunen.
Via deze weg willen wij onze Hoofdsponsors Fysio Fitness Annen, HS Werkt, De Zorgconsultants, Café
petit restaurant D’Anner Oele én Mooi Wonen Makelaars bedanken voor het vertrouwen en de
uitgesproken intentie voor een plezierige samenwerking voor de komende jaren.
Met de grote slag die de VV Annen met de benoemde Hoofdsponsors geslagen heeft, blijft de VV Annen
open en geïnteresseerd om ook met eventueel nieuwe belangstellende en geïnteresseerde sponsoren in
gesprek te gaan, zowel voor de jeugdafdeling als voor seniorentak. Er zijn nog voldoende leuke en
interessante manieren om club een warm hart toe te dragen. De VV Annen is altijd bereid om daar eens
met u, met open vizier, eens over van gedachten te wisselen. De club kan verschillende sponsorpakketten
aanbieden met de insteek dat deze passend kunnen zijn naar de wensen en ideeën van de sponsor zelf.
Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt door de visie en beleid van de VV Annen en wilt u eens in contact
komen met de club, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met Martin Menninga
(Bestuurslid Sponsorzaken), via email: sponsoring@vvannen.nl dan wordt er spoedig contact opgenomen.
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Noot voor de redactie: Lammy Kobes, secretaris VV Annen, bereikbaar onder 06-40505511

