Fotograaf: Peter van Veen
in opdracht van VeenendaalseKrant.nl

actiefoto, heb je. Boven aan natuurlijk Presentatiegids 2017/2018 VV De Merinos

Presentatiegids 2017-2018

’Waar een kleine club groot in kan zijn’
Voor u ligt de allereerste presentatiegids van vv. De Merinos en daardoor ben ik blij en trots dat we, in
samenwerking met de businessclub “de Groene Velden”, dit seizoen 2017/2018 een prachtige gids
kunnen presenteren aan leden en sponsors.
We staan aan de vooravond van een nieuw seizoen. Ons eerste elftal gaat het derde seizoen in de 1ste
klasse in. Een niveau waar we als club bijzonder trots op mogen zijn. Als je de klasse-indeling bekijkt met
gerenommeerde clubs als Bennekom, Sliedrecht, WNC, SVL, DTS, DUNO D, Montfoort, LRC, GRC-14, GJS,
DHSC, Delta Sports en Woudenberg, dan krijg je als voetballiefhebber direct zin in het nieuwe seizoen.
De ervaring leert wel dat elk seizoen op een dermate hoog niveau altijd lastiger is, maar ik ben ervan
overtuigd dat de mannen van Henne Oostermeijer en Erik Pater ons eerste elftal naar een mooie positie
in de eerste klasse gaan leiden.
Als bestuur, waarvan ik voorzitter ben, zijn we bijzonder trots op wat er allemaal gepresteerd en
georganiseerd wordt op sportpark De Groene Velden. Naast de prestaties van het eerste elftal en
overige teams, zijn dat een geweldig seniorentoernooi (Koen van Engelenburgtoernooi), de organisatie
van het 35+ toernooi, het sponsortoernooi, de groei van de jeugdafdeling, de oprichting van een 35+
team in competitie en walking voetbal. Maar ook de zonnepanelen op een nieuw dak van ons clubhuis en
een nieuw businesshome waar meerdere leden op dit moment mee druk zijn om dit allemaal te realiseren.
De club begint weer te groeien. Als ik zie hoe alle commissies (jeugd-, sponsor,- technische en
barcommissie) er vol voor gaan en optimaal resultaat willen behalen, dan denk ik vaak: we zijn klein,
maar o zo fijn.
Ik wens iedereen een geweldig seizoen 2017-2018, waarvan de kop er inmiddels af is, toe.
Ik hoop dat we elkaar, ook als het even tegenzit, de juiste support geven, want alleen met elkaar gaat
alles lukken.
Met sportieve groet,
Chris van den Dikkenberg,
voorzitter vv De Merino’s
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v.v. De Merino’s
Voetbalvereniging De Merino’s werd als bedrijfsvoetbalvereniging opgericht op 1 juli 1949 door de
Koninklijke Scheepjeswolfabriek DS van Schuppen. De vereniging dankt haar naam aan een product van
de voormalige fabriek, namelijk een speciaal soort wol van het zogenaamde Merino schaap. In eerste
instantie werd de club onder de naam v.v. DS’49 ingeschreven, wat De Schup betekende. Deze naam
werd echter door de voetbalbond niet goedgekeurd omdat er al een club met de naam DS bestond. De
club startte destijds met drie seniorenelftallen en 1 speelveld aan de Wageningselaan in Veenendaal.
Na twee jaar, op 22 maart 1951, werd een beslissingswedstrijd tegen Valleivogels gespeeld. De Merino’s
won en behaalde haar eerste kampioenschap. Het tweede kampioenschap werd genoteerd in 1956. In
Amersfoort werd met 12-1 van Wit-Rood gewonnen.
In 1959 werd de jeugdafdeling opgericht. In de beginjaren mochten alleen kinderen van personeel van
de fabriek lid worden. In de zomer van 1960 werd verlichting om het trainingsveld gerealiseerd,
waardoor de faciliteiten voor de vereniging fors warden verbeterd. In datzelfde jaar kreeg De Merino’s
de Koninklijke goedkeuring.
In 1961 begon men met het vormen van de selectie. De gelukkigen kregen een brief waarin ook de
verplichtingen werden vermeld. In 1964 vond er een heuse transfer plaats. Voor 1500 gulden verruilde
A. Blankenspoor v.v. De Merino’s voor v.v. Wageningen.
Toen in 1971 voetbalclub Kulan op hield te bestaan, maakten een hoop leden de overstap naar De
Merino’s. Dit feit is wellicht één van de belangrijkste uit de geschiedenis van De Merino’s. De toename van
het aantal leden zorgde ook voor de groei van de jeugdafdeling. Sportpark “de Pekken” werd uitgebreid
met twee speelvelden en een volledig gemoderniseerde accommodatie.
Toen begin jaren 80 het gebied rondom de Wageningselaan volgebouwd werd met bedrijfspanden en
de Scheepjeswol als eigenaar de grond verkocht had, moest De Merino’s verhuizen. In 1984 verhuisde de
club dan ook naar de overkant van de Wageningselaan waar door de gemeente Veenendaal een nieuw
sportpark werd geschapen. Dat sportpark werd het huidige “de Groene Velden”, sindsdien de thuishaven
van De Merino’s. Tijdens de bouw van het clubhuis en de jaren daaraan vooraf is door vele vrijwilligers
veel werk verzet. Het zijn die momenten waarin het ware verenigingsleven zijn gezicht laat zien. Elke club
kent zo van deze mensen en momenten. De grote animator achter deze bouwactiviteiten was oud-voorzitter Wijnand Blankesteijn. Zonder anderen te kort te willen doen dient dit gezegd te worden. Dat het
clubgebouw door vele enthousiaste leden zelf is gebouwd, is iets waar wij als vereniging zeer trots op zijn.
Inmiddels is De Merino’s doorgegroeid naar een volwaardige en zelfstandige vereniging die in de hele
regio bekend staat als een mooie club met een geweldig sportpark waar prestaties en gezelligheid hand
in hand gaan en waar een ieder van harte welkom is.
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Sponsormogelijkheden
Voor nu en in de toekomst
De sponsoring van voetbalvereniging de Merino’s is nodig om de beoefening van de voetbalsport voor
haar leden nu en in de toekomst mogelijk te maken en te behouden. Ondanks de grote inzet van
vrijwilligers kan dit niet alleen gefinancierd worden uit de opbrengsten van de contributiegelden. Meer
professionelere aanpak, opleidingen, activiteiten en begeleiding vraagt om steeds meer financiële
armslag binnen de vereniging.
Voetbalvereniging de Merino’s ziet daarom uw sponsoring als een bijdrage en ondersteuning voor de
haar tot doel gestelde taken. Businessclub de Groene Velden en v.v. de Merino’s willen dit graag met u als
sponsor te verwezenlijken. Het streven naar onderlinge betrokkenheid, zakelijke contacten, goede public
relations en promotie voor de vereniging zijn zaken die wij zeer serieus nemen.
Veel mediamogelijkheden
Met ruim 400 leden, begunstigers en donateurs, de presentatiegids dat in ruim 900 gezinnen en bedrijven
gelezen wordt, de honderden sportbeoefenaars en toeschouwers die wekelijks Sportpark “De Groene
Velden” bevolken, de (programma)aankondigingen in de lokale kranten en onze eigen website, heeft
Voetbalvereniging de Merino’s een sponsor veel te bieden.
Voetbalvereniging de Merino’s en businessclub “de Groene Velden” werken met pakketsponsoring, dat
wil zeggen dat er voor de verschillende sponsorbedragen een overzichtelijk pakket van faciliteiten wordt
aangeboden. Doel is het budget voor de vereniging te verhogen en u als ondernemer heeft de
mogelijkheid uw naam meer te etaleren binnen onze vereniging. Door middel van contracten van 3 en 5
jaar willen wij naar de sponsors toe een stuk duidelijkheid brengen over wat er met de sponsor is
afgesproken, alsmede op welke faciliteiten de sponsor kan rekenen binnen de vereniging.
Groot bereik
Uw sponsoring zal zeker opgemerkt worden door de vele bezoekers en clubleden die wekelijks op onze
voetbalvelden aanwezig zijn. Het bereik is groot aangezien onze elftallen niet alleen bezoekers krijgen
uit Veenendaal, maar uit geheel midden Nederland. Voor u als sponsor is op en rondom ons sportpark een
plaats te vinden.
Bent u als ondernemer geïnteresseerd om onze vereniging te ondersteunen, op welke wijze dan ook, dan
is de Merino’s bereidt om vrijblijvend met u van gedachten te wisselen en willen wij graag de activiteiten
nader toe lichten.
Gezien de mogelijkheden die wij hebben zullen wij zeker een bij uw budget passende besteding voor
uw sponsoring vinden, waarvoor de vereniging u er zeer erkentelijk zal zijn.
Andere sponsorvormen
Naast pakketsponsoring zijn er nog diverse andere sponsorvormen mogelijk. Een aantal voorbeelden:
shirts, inloopshirt, speler van de week, speler van het jaar, sportbroek, sportkousen, sporttassen, tenue
clubhuispersoneel, tenue teamleiders, tenue clubscheidsrechters, trainingspakken, verzorgingsmaterialen,
wedstrijdbal 1e elftal.
Wij gaan graag met u in gesprek over sponsormogelijkheden.
Jaqueline van Vulpen (06-44238877)
Jan Methorst (sponsorzaken@demerinos.nl)
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Van Viegen Zonwering
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Al onze prijzen zijn inclusief opmeten en montage

dealer van diverse
uitvoeringen
raamdecoratie en horren.

Van Viegen Zonwering

dealer van diverse
uitvoeringen
buitenzonwering.

Weegbree 38 • 3903 GT Veenendaal • Tel. 0318 - 527325 • Mob. 0621210910
www.vanviegenzonwering.nl • info@vanviegenzonwering.nl
Bereikbaar: ma-vrij. 08.30 - 18.00 u • za. 10.00 - 14.00 u
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Word jij onze nieuwe vrijwilliger?
Voetbalvereniging De Merino’s is een relatief kleine vereniging betreft het aantal leden wat de
vereniging telt. Maar dit heeft totaal geen invloed op de mooie sportieve prestaties die geleverd worden door de
meeste teams. Het eerste elftal wat enkele jaren in de 1ste klasse verdienstelijk meedraait en een tweede elftal wat
dit jaar ook in de 1ste klasse van de reserves uitkomt. Ook menig jeugdteam weet op het gemiddelde 3de klasse
niveau toch een kampioenschap binnen te halen. (Afgelopen seizoen toch weer 3 teams kampioen)
De vereniging drijft op inzet van vrijwilligers, voetballers en niet (actieve) voetballers. De ene vrijwilliger besteed
meer tijd aan de vereniging dan de ander, maar dit geeft niet, iedere bijdrage hoe klein dan ook is van harte
welkom om de club verder te helpen.En uiteraard wil ik namens het bestuur/ businessclub alle vrijwilligers van het
afgelopen seizoen weer danken voor hun inzet.
Want het is allemaal zo van zelfsprekend dat wanneer we op de velden komen dat de volgende
zaken geregeld zijn:
• Het sportpark geopend is (hekken los en dergelijke)
• Belijning/cornervlaggen op de velden
• Sportpark inclusief perkjes netjes en opgeruimd zijn
• Er personeel achter de bar/keuken staat
• De kleedkamers schoon zijn
• De kantine/toilet schoon en werkend is
• Thee in de rust van de wedstrijden klaar staat
• Trainers/leiders voor de teams er zijn
• Enz.
Een veel gehoorde reactie is: maar daar betalen we toch contributie voor…..
Als lid van een VERENIGING ben je geen klant, maar een lid! Als totale vereniging zullen wij met alle leden de
club draaiende moeten houden. Wanneer een vereniging het zonder vrijwilligers moet stellen zal er een alternatief
gezocht moeten worden door het aantrekken van betaalde krachten. Dit zal echter een enorme verhoging van die
contributie betekenen, wat wij als bestuur als onwenselijk achten. Wij willen onze vereniging namelijk zoveel mogelijk voor eenieder bereikbaar maken om bij onze vereniging die mooie sport te kunnen beoefenen. Van jong tot oud
willen we laten genieten van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen en daarmee de vereniging (weer) laten
groeien in aantallen.
Wij als bestuur zien het liefst dat vrijwilligers ook echt vrijwilligers zijn zonder daar een vrijwilligersbeleid achter
hoeven te maken. Maar daar hebben we u echter wel bij nodig. Of het nu gaat om bij een jeugdteam waar u regelmatig als grensrechter, spelbegleider/scheidsrechter, leider of gewoon als chauffeur de spelers naar/terug een
uitwedstrijd begeleid uw hulp is van harte welkom.
Ook de schoonmaakploeg van de maandagochtend is op zoek naar versterking. Deze gezellige groep maakt
op de maandagochtend het clubgebouw schoon en verricht daar omheen ook nog vele onderhoudsklussen welke
noodzakelijk zijn aan het sportcomplex. Er is op dit moment gewoon een structureel probleem met een tekort aan
hulp van leden, ouders en of andere betrokkenen. Hierbij doen wij hierbij een beroep op u! Ondanks het een maatschappelijk gegeven is dat mensen steeds minder tijd hebben, willen we vragen om u (jong en oud) aan te melden
als vrijwilliger.
Dit kan persoonlijk bij 1 van de (jeugd) bestuursleden of via info@demerinos.nl
Nogmaals of het gaat om achter de bar te helpen, een jeugdteam/senioren begeleiden/fluiten, het organiseren
van evenementen, bestuur/commissielid of in de onderhoudsploeg, we kunnen alle hulp gebruiken om deze mooie
vereniging weer verder te brengen.
Chris van den Dikkenberg, Voorzitter
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Jaren, ja jaren zijn de besturen er mee bezig geweest. Het ene bestuur had nog mooiere
plannen dan het andere bestuur. Het liep altijd vast op geld. Had iemand iets moois en
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DE NIEUWE
BMW M2 COUPÉ.

Wij zijn graag úw notaris
uitstekende duidelijke communicatie - denkt met u mee - klantvriendelijk heldere taal - digitaal dossier - vakmanschap - vast aanspreekpunt betrokken

-

informele aanpak

-

goed bereikbaar

-

scherp tarief

BMW
M2 Coupé

www.ekris.nl

BMW maakt
rijden geweldig

zaterdag 11 februari
14.30 uur
Merino's - Geinoord

HET HELE SEIZOEN SPORTIEF RIJDEN.

st topwedstrijd
Kerkewijk 53 - 3901 EC Veenendaal
0318 - 55 28 28
info@ottensvalleinotaris.nl
ottensvalleinotaris.nl
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er keeper Vrolijjk verschalkte. Na
ondernemen,
kwam De Merino’s op 2-1 door
gewoon doen
tekenen. Nog voor rust werd het
Duidelijk en betrokken advies. Daar ligt
l scoorde deze.
Na
deenrust
kwam
onze
kracht
uw kans
om het verschil
te maken. Wij zijn betrokken adviseurs
die ervaring
visie meebrengen.
et na 3 minuten
meten2-3
achter,
Doelgericht op zoek naar kansen en
om samen
wam en deze inventieve
schootoplossingen
van dichtbij
succesvol te kunnen groeien.
Rutger van de Pol die dwars door
, 2-4. Omar Riani bracht middels
aar bleef het bij. Zuidvogels was
end. Hierdoor is het gat naar de

EKRIS VEENENDAAL PLESMANSTRAAT 45 3905 KZ VEENENDAAL TEL 0318 - 546546

WWW.EKRIS.NL

Arbeid op
maat
Zijdevlinderhoek 20
3905 KC
Veenendaal
0318-495895
www.introbouw.nl
info@introbouw.nl

www.vanbraakaccountants.nl

r 11 van de stand, Geinoord uit
2 gezichten. De eerste helft een
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Word jij onze nieuwe sponser?

:srednatsneget ezno neozies tid u tdniv raaW

Sponsoring is, zoals dat bij vrijwel alle verenigingen geldt, een belangrijke bron van inkomsten voor v.v. De
Merino’s. Om de vereniging draaiende te houden zijn sponsorinkomsten mede van groot belang. V.v. De Merino’s is dan ook blij met het groot aantal bedrijven dat een (financiële) bijdrage levert om v.v. De Merino’s
de vereniging te laten C
zijn
voor
RLdie.vhet
.vwil zijn. Namelijk een actieve vereniging
mo
kejong
nneenBoud,
.v.vwaar plaats is
voor sportprestaties, maar ook voor plezier en gezelligheid. Door de bijdrage in geld, materiaal of tijd van
leedsniurB kraptropS
fohlekiE kraptropS
sponsoren kan onze vereniging ervoor zorgen dat de uitstekende faciliteiten die wij als vereniging aan onze
4 ebieden,
dakesworden
leedxonderhouden,
niniurB verbeterd en uitgebreid.
11 taartsrethcA
leden

madreeL ML 3414

mokenneB MV 1276

laadneneeV AL 3093

netuoH EA 4993

28 gewkreknevoB
Sponsoren
trooftnoM AT 7143

61 naalekcebrohT
thcertU SC 2553

Sponsoring is voor bedrijven één van de bouwstenen bij het werken aan naamsbekendheid, imago en
goodwill. Bedrijven zien steeds vaker ook een maatschappelijke functie in hun bedrijfsvoering. Sponsoring van
s’onisirdan
eMeen
eDgoede
.v.vmogelijkheid om een maatschappelijke
59‘ stbijdrage
ropS atetleveren.
leD CFDoor sponsoreen vereniging
immers de voetbalsport bij v.v. De Merino’s beoefenen, gebruik
nedleVbijdragen
eneorkunnen
G eDkinderen
krapten
rovolwassenen
pS
goobsiurK ed kraptropS
makend van uitstekende faciliteiten. Daarbij zal het imago en de goodwill van de bedrijven als sponsor
5 naalesgninegaW
2 goobsiurK
verbeteren.
Daarnaast is sponsoring ook commercieel gezien een zeer interessante keuze. Door de grote diversiteit aan
sponsormogelijkheden kun je als bedrijf door reclame uitingen de naamsbekendheid vergroten, kun je getrooftnbereiken
oM .ven/of
.v kun je andere ondernemers ontmoeten. DenkChierbij
SHD bijvoorbeeld
.v.v
wenste doelgroepen
aan
een rijschool
wil
dnaldie
foHeenkjeugdelftal
raptropSvan 16- en 17-jarigen sponsorteofkceen
ebondernemer
rohT kradie
ptrzijn
opnetwerk
S
vergroten die lid wordt van de businessclub.

v.v. De Merino’s kent een grote groep sponsoren met wie zij een jarenlange band heeft opgebouwd. Door
deze jarenlange relatie weten sponsoren en vereniging van elkaar wat wordt verwacht, zodat een zogethcsituatie
erdeiislSgecreeerd.
.v.v De vereniging heeft de beschikking over
edwaardevolle
E STD .v.sponsoren
v
naamde win-win
en
zijn
tde
srsponsoren
ohkcoLhebben
ed krresultaat
aptropuitShun sponsorbijdragen. Binnen De
neMerino’s
tohcsn
I kvele
rapverschillende
tropS sponsoren
actief, van zzp’er en MKB’er tot grootbedrijf en van afbouwbedrijf tot autodealer tot accountant.

7 naaltropS
thcerdeilS TA 4633
Sponsormogelijkheden

2 naalsoB estlebekeoK
edE WC 5176

v.v. De Merino’s kent een breed scala van sponsormogelijkheden, van klein tot groot, van breed tot heel
specifiek en voor zowel kleine als grotere bijdragen. Op die manier kan De Merino’s invulling geven aan de
LVS
D onuD .v.v
sponsorwensen afhankelijk van de positie en het budget. Zo kunnen bedrijven onder meer een reclamebord
plaatsen
fohelangs
jnarhet
O hoofdveld,
kraptrolid
pSworden van Business Club
greDe
bnGroene
eyaaVelden,
W ed een
kraelftal
ptrosponsoren
pS met
kleding, een wedstrijdbal sponsoren, een reclamedoek sponsoren ten behoeve van de jeugd of een banner
1 naalekjiraM
831 naalnetlohcS AW
op de website plaatsen. Deze mogelijkheden zijn zomaar een greep uit het totale aanbod van sponsormogekeorbgnaL GM 7493
htrewrooD AN 5686
lijkheden.
Bent u actief in het bedrijfsleven en bent u geïnteresseerd in de verschillende sponsormogelijkheden die v.v. De
CNW .v.v
SJG
Merino’s u kan bieden en op welke manier v.v. De Merino’s kan bijdrage aan de ontwikkeling van uw bedrijf, dan
nedreozijnWwijegraag
troKbereid
ed khierover
raptroinpgesprek
S
melavoor
D kuw
rabedrijf
ptropteSkomen.
te gaan en tot een passende invulling
sponsorzaken@demerinos.nl
B1 gewdnaZ
24 naalenerI

grubnedraaW LP 1814

melaD RC 3124
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Voetbal op Maat
De Merinos’s wil zich ook graag maatschappelijk betrokken opstellen. Dit kunnen wij doen
door met diverse leeftijden en doelgroepen rekening te houden. Dit seizoen willen wij dan
ook gaan starten met voetbal op Maat! Voetbal op Maat is voor mensen met een
verstandelijke of sociaal emotionele beperking. De trainingen zijn onder leiding van een
gediplomeerd trainer en daarbij iemand met een ruime ervaring in de doelgroep. Ook
kunnen wij gebruik maken van de expertise van Zideris, een eigenzinnige zorgorganisatie
voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wanneer: Vanaf woensdag 6 september 2017
Waar:		
Voetbalvereniging De Merino’s,
		Wageningselaan 5 te Veenendaal
Tijd:		
18.00 – 19.00 uur
Heb jij ook zin om te komen?
Meldt je dan aan via 06-38270401 of via de mail: merinosvom@hotmail.com
Wij hebben er zin in, jij ook???
Groetjes Reijer & Angelique (trainer en begeleider)
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De Merino’s en jeugd, een hele goede combinatie!
Kind central, respect voorop…
Dat de Merino’s en de jeugd een hele goede combinatie zijn, blijkt al jaren. Diverse jeugdteams in alle leeftijdscategorieën trainen en spelen iedere week een lekker potje voetbal.
We spelen thuis op de Groene Velden of uit tegen andere verenigingen uit de omgeving. En
niet geheel onverdienstelijk, al zeggen we het zelf :-). Meerdere jeugdteams van de Merino’s
zijn kampioen geworden. Met onze slogan ‘Kind centraal, respect voorop’ laten wij zien dat
winnen uiteraard leuk is, maar meedoen en sportiviteit voorop staat! Plezier met elkaar is
waar wij het allemaal voor doen, voor jong en oud.
Wij hebben meerdere jeugdteams van 5 t/m 17-18 jaar. Volop keuze voor de jongens en de
meiden. Want wij hebben ook veel meiden onder onze jeugdleden. Wie weet nieuw talent
voor JONG ORANJE.
Waarom heeft al veel jeugd voor De Merino’s gekozen?
• Omdat wij veel voetbalplezier bieden
• Iedere week 1 of 2 x trainen
• Op zaterdag in competitie verband tegen verenigingen uit de omgeving spelen
• Wij een gratis tenue, trainingspak en tas in bruikleen geven
• Vele activiteiten voor de jeugd zoals Sinterklaas, voetbal clinics, pupil van de week, voetbaldagen, etc. organiseren
• We dit bieden voor slechts €10.50 per maand
Enthousiast geworden?
Heb jij na het lezen van dit artikel zin gekregen om ook bij De Merino’s te komen voetballen?
Of ken jij iemand die wel graag op voetbal wil? Bij De Merino’s zijn we altijd op zoek naar
enthousiaste jeugd.
Voor meer informatie kunt u ons mailen op info@demerinos.nl, of kijk ook eens op onze
website www.demerinos.nl
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v.v. DTS Ede
Sportpark Inschoten

Alternatieve voetbalactiviteiten

v.v. De Merino’s is traditioneel een voetbalvereniging, die aan kinderen en volwassenen aanbiedt in club- en teamverband de voetbalsport te beoefenen. De Merino’s biedt aan haar
leden alle faciliteiten die daarvoor nodig zijn.

v.v. DHSC
Sportpark Thorbecke
Thorbeckelaan 16
3552 CS Utrecht

Bij de jeugd is er voor ieder team elftalbegeleiding (trainer en leider) voor zowel training als
wedstrijd en wordt zorggedragen voor inschrijving voor de juiste competities bij de KNVB.
Ook zijn alle trainingsfaciliteiten aanwezig en beschikbaar, zowel (goed verlichte) velden als
de juiste materialen, volledig ingerichte kleedruimtes met douchegelegenheid en draagt de
vereniging zorg voor de beschikbaarheid van voetbalkleding voor alle teams.
Ook voor de senioren geldt dat alle faciliteiten aanwezig zijn. De selectie-elftallen hebben
de beschikking over elftalbegeleiding voor zowel training als wedstrijd en wordt zorggedragen voor inschrijving voor de juiste competities bij de KNVB. Ook voor deze elftallen
geldt dat alle trainingsfaciliteiten aanwezig en beschikbaar, zowel (goed verlichte) velden
als de juiste materialen volledig ingerichte kleedruimtes met douchegelegenheid en draagt
de vereniging zorg voor de beschikbaarheid van voetbalkleding voor alle teams. Voor de
recreatieve elftallen (vriendenteams) geldt dat wordt zorggedragen voor inschrijving voor de
juiste competities bij de KNVB, maar ook zij desgewenst gebruik kunnen maken van de trainingsfaciliteiten van de vereniging.

FC Delta Sports ‘95
Sportpark de Kruisboog
Kruisboog 2
3994 AE Houten

De Merino’s kent echter meer dan alleen competitievoetbal. Ook andere groepen en teams
hebben hun plaats gevonden en kunnen de voetbalsport op hun manier beoefenen bij De
Merino’s.

v.v. Bennekom
Sportpark Eikelhof
Achterstraat 11
6721 VM Bennekom

35+ voetbal
Sinds enige tijd is een groep van met name oud-voetballers (weer) bij elkaar gekomen om
samen te voetballen, zonder daar direct een competitieverband aan te koppelen. Waar de
schoenen eerder vaak aan de wilgen werden gehangen om uiteenlopende redenen, blijft het
voetballen wel kriebelen.
Op donderdagavond wordt dan ook gezamenlijk een leuke pot voetbal gespeeld, waarbij
uiteraard het samen voetballen en de lichamelijke beweging belangrijk is, maar zeker ook de
derde helft niet vergeten wordt.
Wandelvoetbal
Voetballen zonder te rennen, maar wel positie kiezen en plaatsen, op kleine veldjes. Dat is
serieus bewegen in teamverband en natuurlijk met een portie gezelligheid. En dat voor
iedereen die voetballen leuk vindt maar die, om wat voor reden dan ook, het normale
voetbal moet laten gaan. En iedereen is echt iedereen: leden, niet-spelende leden, oud leden
maar ook niet leden.

Waar vindt u dit seizoen onze t
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En wat het bij De Merino’s bijzonder maakt: er is geen leeftijdsgrens. Waar andere
verenigingen beginnen bij 60, heeft De Merino’s heel doelbewust gekozen loopvoetbal voor
iedereen toegankelijk te maken. Iedere donderdagavond speelt een groep wandelvoetballers onder begeleiding een potje voetbal, waarbij ook hier het samen voetballen en de
lichamelijke beweging belangrijk is, maar zeker ook de gezelligheid van het bijpraten in de
derde helft niet vergeten wordt.
Dreamteam
Al sinds jaar en dag kent De Merino’s het Dreamteam. Een groep van overwegend ouderen
die in het verleden al dan niet in competitieverband hebben gespeeld, die graag op zaterdagmiddag een voetbalwedstrijd kijken onder het genot van een drankje en die het voetballen nog zo leuk vinden dat ze hier zelf ook actief in blijven.
Wekelijks wordt gezamenlijk getraind met een serieuze warming up en een intensief
partijspel, met minimaal fysiek contact. Daarnaast is het inmiddels traditie geworden dat er
jaarlijks een keer samen wordt ontbeten met een aansluitende training en dat er jaarlijks een
uitje wordt georganiseerd.
Met deze alternatieve voetbalgerelateerde activiteiten speelt De Merino’s in op de
behoefte van haar leden en fungeert de vereniging als bindmiddel voor een grote groep
mensen die naar hun behoeften en mogelijkheden het leuk vinden bij de voetbalsport
betrokken te blijven.

Jeroen Vrolijk (29)
doelverdediger

Remco Kuijsten (19)
doelverdediger

Patrick Donkervoort (29)
aanvaller

Pim Gardien (27)
verdediger

Maik Veenendaal (27)
verdediger

Marco de Gooijer (24)
verdediger

Jos Henken (24)
middenvelder

Ryan Holman (31)
verdediger

Jurrien van de Horst (27)
middenvelder

Joop de Bruin (27)
middenvelder
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Salah Issaoui (22)
verdediger

Faisal Kaouass (26)
aanvaller

Sebastiaan Klein (30)
middenvelder

Patrick van de Berkt (28)
verdediger

Jeffrey Terschegget (34)
verdediger

Anass Lahnine (27)
aanvaller

Eralfelino Lopez (28)
middenvelder

Yannick Mannen (21)
middenvelder

Patrick Paschedag (19)
verdediger

Przemek Szeller (36)
aanvaller

David Scholte (23)
middenvelder

Michiel Schouten (20)
middenvelder

Henne Oostermeijer
hoofdtrainer

Erik Pater
ass. trainer

Fred Roseboom
keeperstrainer

René van Essen
herstel en loop trainer

Roel van Kesteren
team begeleiding

Teus Jakobs
medische staf

Ton Blad
ass. scheidsrechter
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Ramon Pater uitgenodigd voor het WK in Argentinië
Ramon Pater (17) is doelman van het Nederlands CP-team dat op 6 september naar Argentinië
vliegt om drie weken lang deel te nemen aan World Championship. Het Nederlands team zal in de
poulefase uitkomen tegen Engeland, Venezuela en Japan. Het World Championship wordt van 4 tot
24 september afgewerkt.

:srednatsneget ezno neozies tid u tdniv raaW

CRL .v.v
mokenneB .v.v
Door
leeCodKeulstra
sniurB kraptropS
fohlekiE kraptropS
4 edakesleedxniniurB
11 taartsrethcA
VEENENDAAL – “Het is de eerste keer dat het CP-team het op neemt tegen Japan en Venezuela”,
adre“ eDeL laatste
ML 3keer
414dat we tegen Engeland speelden
mwas
okeinn2014.
neB Het
Mwerd
V 12toen
760-0.
verteltm
Ramon.

Ik speel al voetbal vanaf mijn vierde jaar, en altijd bij De Merino’s. Ik speel in het B-1 team, omdat
ze geen A-1 team hebben. Ik mag van mijn vader, Erik Pater en van trainer Richard van de Bosch
s’onireM eD .v.v
59‘ stropS atleD CF
meetrainen met het 2e elftal van de senioren. Dat heeft mij sneller en beter gemaakt.”

nedleV eneorG eD kraptropS
goobsiurK ed kraptropS
Ook Ronald Paardekoper zet zich volledig in voor de voetbalcarrière van zijn stiefzoon: “Wij zijn
5 naalesgninegaW
2 goobsiurK
ontzettend trots op Ramon. Ondanks zijn handicap is hij een goede keeper geworden. Ik train hem
adeen
nenpaar
eeVmaalALper3week
093 en we rijden veel naar Papendal voor
nede
tutrainingen
oH EA van
499het3CPzelflaook
team. Vorig jaar had het team nog de A-status en trainden ze 5 keer per week op Papendal.”

trooftnoM .v.v

CSHD .v.v

Het internationaal Football 7-a-side (CP-voetbal) wordt gespeeld door voetballers die als gevolg
nalfoH kraptroeen
pSmotorisch probleem hebben. Deekbeschadiging
cebrohT iskrmeestal
aptrohet
pSgevan eendhersenbeschadiging
volg van2een
Parese genoemd. Ook mensen
met
8 ggeboortetrauma,
ewkreknevoCerebrale
B
61 n
aaeen
lekniet
ceaangeboren
brohT
hersenletsel kunnen er aan meedoen. CP-voetbal is een sport die alleen internationaal beoefend
trooftnoM AT 7143
thcertU SC 2553
kan worden. EK, WK en Paralympisch. Er wordt zeven tegen zeven gespeeld.
Ramon: “Vorige week waren we in trainingskamp in Tilburg. Deze keer moesten we kamperen in
thcerdeilS .v.v
edE STD .v.v
tentjes. Ik zit liever in een luxe hotel, maar het was best leuk. We gaan met 12 veldspelers en 2
tkeepers
srohknaar
coLArgentinië.
ed krapHet
troisp18S uur vliegen. We hebben een hele
netnieuwe
ohcsstaf
nI kenraMax
ptrRaeven
opS is
onze nieuwe bondscoach.
7 naalHans
tropBloo
S en Sander van de Hoek houden
2 naamij
lsoinBgoede
estlconditie
ebekemet
oKelke
week een fysiotherapeutische behandeling. Zelf train ik veel en houdt rekening met het eten. Zo
thcerdeilS TA 4633
edE WC 5176
neem ik na elke training een herstel - shake.”
Tijdens de oefeninterland tegen Oekraïne van afgelopen woensdag, stond Ramon in het doel. Oekraïne is de nummer 1 van deLwereld
VS en huidig wereldkampioen. De wedstrijdDwerd
onuverloren
D .v.vmaar
Oranje maakte veel progressie. Ramon begint eind augustus aan een studie
fohejnarO kraptropS
grebneyaaW ed kraptropS
bij het Johan Cruijff-college in Nijmegen. “Ik ben erg trots dat ik straks de Oranje leeuw op mijn
borst mag dragen.”
1 naalekjiraM
831 naalnetlohcS AW

keorbgnaL GM 7493

htrewrooD AN 5686

CNW .v.v
nedreoW etroK ed kraptropS
B1 gewdnaZ
grubnedraaW LP 1814

SJG
melaD kraptropS
24 naalenerI
melaD RC 3124
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PAYPER: UW PAYROLL EXPERT
Payper is uw strategische partner op het gebied van flexibele arbeid.
Wij bieden oplossingen voor Payroll, Backoffice Service en
strategisch HR advies.

Payroll Service
Payper neemt het juridische werkgeverschap
van u over zodat u zich kunt focussen op uw
core business.

Backoffice Service
Wilt u zich als intermediair optimaal
kunnen richten op uw kernactiviteit?
Kies dan voor de Backoffice Service
van Payper.

HR Strategie
Strategisch HR advies en doordacht
maatwerk waarmee we uw flexibele schil
naadloos aansluiten op de behoeften van
uw bedrijf.

 Vrij van werkgeversrisico
 Maximale flexibiliteit in uw
personeelsinzet
 Besparing op personeelskosten
 Ontzorging van uw loon- en
personeelsadministratie
 HR Support Team: helpdesk voor al uw HR
vragen

 Geen zorgen over debiteurenbeheer
 Uitbesteding van uw gehele personeelsen loonadministratie
 Voordeel op kostprijs en voorfinanciering
 Afhandeling van salarisbetaling en
margeafdracht
 Tijdsbesparing op facturatie en verloning

 Vrij van werkgeversrisico
 Maximale flexibiliteit in uw
personeelsinzet
 Besparing op personeelskosten
 Ontzorging van uw loon- en
personeelsadministratie
 HR Support Team: helpdesk voor al uw HR
vragen

OPEN KARAKTER / FRISSE BLIK / NEN 4400-1-GECERTIFICEERD / LANDELIJK ACTIEF

VANDAAG NOG STARTEN MET PAYPER / 076 544 93 45 / WWW.PAYPER.NL

A4-PAYPER-algm.indd 1
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v.v. Woudenberg

4213 CR Dalem
4181 PL Waardenburg
Irenelaan 42
Zandweg 1B
Hoofdsponsor van
v.v. De Merino’s
is de Introbouw Groep uit Veenendaal. Onze
vereniging de
is trots
dat Woerden
Sportpark
Dalem
Sportpark
Korte
Introbouw hoofdsponsor
familiebedrijf
:sGJS
rednawiltszijnnevangeonze
t emooie
znoclub.neInmiddels
oziesis het
tidmooie
u tv.v.
dniWNC
v raaIntrobouw
W al 10

Over de Introbouw Groep – Arbeid op maat

jaar hoofdsponsor, zodat dit jaar ook een waar jubileum gevierd kan worden.

CNA
RVeenendaal
L .Doorwerth
v.v als intermediair voor zzp-ers in dembouw
o3947
keennnbemiddelt
eB .vLangbroek
.vinmiddels al
In 2000 begon6865
Introbouw
MG
vele
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vaklieden in de bouw,fo
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edsn
iuWA
rprofessionele
B kScholtenlaan
raptroenpvakbekwame
S
hletimmerlieden,
kMarijkelaan
iE kraptrschilders,
opS1 als ook
138
loodgieters, stukadoors en metselaars. Vakkundigheid, veiligheid en flexibiliteit staan hierbij voorop.
4 edakesSportpark
leedxniniude
rB Waayenberg
11Sportpark
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met
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eL Duno
M
L Introbouw
34D
14 Services, een uitzendbureaumdat
okzich
enneerst
eBvoornamelijk
MV 127op
6
v.v.
SVL

dezelfde markt richtte. Al snel bemiddelde Introbouw Services echter ook in niet-bouw gerelateerde functies.
In de loop der tijd werd steeds meer aandacht besteedt aan de interne opleiding van kandidaten, in nauwe
s’on6715
irehet
Monderwijs
eD .vEde
.ven uitkeringsinstanties. Naast een5eigen
9‘ sopleidingscentrum
tr3364
opS aAT
tleDSliedrecht
Cis FIntrobouw ook
samenwerking
met
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nedleVSBBengecertificeerd,
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gohet
obROC.
siurK ed kraptropS

Koekebeltse Boslaan 2
Sportlaan 7
5 naaSportpark
lesgdoor
nindeegoprichting
aInschoten
W van Easy Hands Uitzendburo werd inSportpark
2 goobsiude
rKopLockhorst
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2007 ingespeeld
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eeVbuitenlandse
AL 3Ede
093werknemers. Vanaf het begin werd gestreefd
netuv.v.
oH
Emeetbare
A 4993kwaliteit in de
mende
naar
v.v.
DTS
Sliedrecht
dienstverlening en dit resulteerde in diverse certificeringen de aansluiting van zowel Introbouw Services als
Easy Hands Uitzendburo bij de ABU, die toeziet op onze kwaliteit, integriteit, betrouwbaarheid en service.
trouitzendbureaus
oftnoCS
M Utrecht
.v.VCU-gecertificeerd.
v
CSTA
HD Montfoort
.v.v
3417
Ook zijn beide3552

dnalfoThorbeckelaan
H kraptropS 16
ekcebroBovenkerkweg
hT kraptropS 82
De aanleg van kabelnetwerken en glasvezelverbindingen heeft in Nederland een grote vlucht genomen.
28 gewkreknevo
B
61 naSportpark
alekcebroHofland
hT
Reden voor de Sportpark
mensen van De Thorbecke
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Samenwerken met een goed gevoel!
MTH wil uw beste onafhankelijke partner zijn. Dat lijkt een
onbescheiden doelstelling. Maar MTH is van mening dat het in
ieders bereik moet liggen om van iemand anders ‘de beste partner’ te zijn. Met zoveel verschillende getalenteerde collega’s in
huis denken wij dat het mogelijk is om voor iedere ondernemer
en bestuurder een optimaal team samen te stellen. Elke relatie moet bij zijn besluitvorming kunnen steunen op een veelkleurig MTH-team waarin kennis, vaardigheden en connecties

MTH Veenendaal

optimaal zijn vertegenwoordigd. We horen ondernemers
vaak zeggen bij essentiële beslissingen: “daar heb ik wel een
goed gevoel bij”. U kunt echter alleen op ‘een goed gevoel’
beslissen als u over de juiste informatie en adviezen beschikt.
Als partner voorzien wij u graag van deze waardevolle basis. Als
we beseffen dat wij niet de juiste kennis aan boord hebben dan
brengen wij u in contact met goede adviseurs uit ons netwerk.
Dat doe je als partner!

Een goed gevoel!

Wiltonstraat 30, 3905 KW Veenendaal T: (0318) 525 677 E: veenendaal@mth.nl www.mth.nl

Presentatiegids 2017 - 2018 | Pagina 24

Waar vindt u dit seizoen onze tegenstanders:
v.v. Bennekom
Sportpark Eikelhof
Achterstraat 11
6721 VM Bennekom

v.v. LRC
Sportpark Bruinsdeel
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam

FC Delta Sports ‘95
Sportpark de Kruisboog
Kruisboog 2
3994 AE Houten

v.v. De Merino’s
Sportpark De Groene Velden
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal

v.v. DHSC
Sportpark Thorbecke
Thorbeckelaan 16
3552 CS Utrecht

v.v. Montfoort
Sportpark Hofland
Bovenkerkweg 82
3417 TA Montfoort

v.v. DTS Ede
Sportpark Inschoten
Koekebeltse Boslaan 2
6715 CW Ede

v.v. Sliedrecht
Sportpark de Lockhorst
Sportlaan 7
3364 AT Sliedrecht

v.v. Duno D
Sportpark de Waayenberg
WA Scholtenlaan 138
6865 NA Doorwerth

SVL
Sportpark Oranjehof
Marijkelaan 1
3947 MG Langbroek

GJS
Sportpark Dalem
Irenelaan 42
4213 CR Dalem

v.v. WNC
Sportpark de Korte Woerden
Zandweg 1B
4181 PL Waardenburg

GRC 14
Sportpark Almbos
Karbogerd 1
4283 GV Giessen

v.v. Woudenberg
Sportpark de Grift
J.F .Kennedylaan 116
3931 XM Woudenberg
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GRODO
De specialist van
verkoop huishoudelijke apparaten,
reparaties en onderdelen

Jan steenlaan 65
Veenendaal
0318 - 525344

PROGRAMMA V.V. DE MERINO’S 1E KLASSE C
THUIS

UIT

EERSTE PERIODE
Wedstrijddag 1
Bennekom
FC Delta Sports ‘95
DHSC
GJS
GRC 14
De Merino’s
SVL

23 september 2017
- WNV
- Woudenberg
- LRC
- Montfoort
- DUNO D
- Sliedrecht
- DTS Ede

EERSTE PERIODE
Wedstrijddag 2
DTS Ede
DUNO D
LRC
Montfoort
Sliedrecht
WNC
Woudenberg

30 september 2017
- FC Delta Sports ‘95
- SVL
- GJS
- De Merino’s
- Bennekom
- DHSC
- GRC 14

Wedstrijddag 4
DTS Ede
LRC
De Merino’s
Montfoort
Sliedrecht
WNC
Woudenberg

14 oktober 2017
- GRC 14
- SVL
- Bennekom
- DHSC
- GJS
- FC Delta Sports ‘95
- DUNO D

Wedstrijddag 3
FC Delta Sports ‘95
DUNO D
GJS
Bennekom
DHSC
GRC 14
SVL

7 oktober 2017
- LRC
- DTS Ede
- De Merino’s
- Montfoort
- Sliedrecht
- WNC
- Woudenberg

Wedstrijddag 5
Bennekom
DHSC
LRC
Merino’s
Montfoort
Sliedrecht
WNC

21 oktober 2017
- GRC 14
- FC Delta Sports ‘95
- DTS Ede
- SVL
- Woudenberg
- DUNO D
- GJS

Wedstrijddag 6
FC Delta Sports ‘95
DHSC
DTS Ede
DUNO D
GJS
GRC 14
SVL

28 oktober 2017
- De Merino’s
- Bennekom
- Sliedrecht
- WNC
- Woudenberg
- LRC
- Montfoort

Wedstrijddag 7
Bennekom
LRC
De Merino’s
Montfoort
Sliedrecht
WNC
Woudenberg

4 november 2017
- GJS
- DUNO D
- DHSC
- GRC 14
- FC Delta Sports ‘95
- SVL
- DTS Ede

Wedstrijddag 8
FC Delta Sports ‘95
DTS Ede
DUNO D
GJS
GRC 14
SVL
Woudenberg

18 november 2017
- Bennekom
- WNC
- Montfoort
- DHSC
- De Merino’s
- Sliedrecht
- LRC

TWEEDE PERIODE
Wedstrijddag 9
Bennekom
DHSC
GJS
De Merino’s
Montfoort
Sliedrecht
WNC

25 november 2017
- SVL
- GRC 14
- FC Delta Sports ‘95
- DUNO D
- DTS Ede
- Woudenberg
- LRC

TWEEDE PERIODE
Wedstrijddag 10
FC Delta Sports ‘95
DTS Ede
DUNO D
GRC 14
LRC
SVL
Woudenberg

2 december 2017
- Montfoort
- De Merino’s
- Bennekom
- GJS
- Sliedrecht
- DHSC
- WNC

Wedstrijddag 11
Bennekom
FC Delta Sports ‘95
DHSC
GJS
De Merino’s
Montfoort

9 december 2017
- DTS Ede
- GRC 14
- DUNO D
- SVL
- Woudenberg
- LRC

Wedstrijddag 12
DTS Ede
DUNO D
GRC 14
LRC
SVL
WNC

16 december 2017
- DHSC
- GJS
- Sliedrecht
- De Merino’s
- FC Delta Sports ‘95
- Montfoort

Sliedrecht

- WNC

Woudenberg

- Bennekom
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Voor al uw administratieve werkzaamheden
& financiële adviezen.

Goed scoren met
administratiekantoor Hootsen!

Bij ons kunt u terecht voor: inkomstenbelasting,
omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, administratie,
loonadvies en exact online.
www.hootsen.nl // administratie@hootsen.nl // 0318 55 44 25

THUIS

UIT

TWEEDE PERIODE
Wedstrijddag 13
Bennekom
FC Delta Sports ‘95
DHSC
GJS
De Merino’s
Montfoort
SVL

27 januari 2018
- LRC
- DUNO D
- Woudenberg
- DTS Ede
- WNC
- Sliedrecht
- GRC 14

TWEEDE PERIODE
Wedstrijddag 14
DTS Ede
DUNO D
LRC
Montfoort
Sliedrecht
WNC
Woudenberg

3 februari 2018
- SVL
- GRC 14
- DHSC
- GJS
- De Merino’s
- Bennekom
- FC Delta Sports ‘95

Wedstrijddag 16
DTS Ede
LRC
De Merino’s
Montfoort
Sliedrecht
WNC
Woudenberg

17 februari 2018
- DUNO D
- FC Delta Sports ‘95
- GJS
- Bennekom
- DHSC
- GRC 14
- SVL

Wedstrijddag 15
Bennekom
FC Delta Sports ‘95
DHSC
DUNO D
GJS
GRC 14
SVL

10 februari 2018
- De Merino’s
- WNC
- Montfoort
- Woudenberg
- Sliedrecht
- DTS Ede
- LRC

DERDE PERIODE
Wedstrijddag 18
Bennekom
LRC
De Merino’s
Montfoort
Sliedrecht
WNC
Woudenberg

17 maart 2018
- DHSC
- GRC 14
- FC Delta Sports ‘95
- SVL
- DTS Ede
- DUNO D
- GJS

Wedstrijddag 17
FC Delta Sports ‘95
DHSC
DTS Ede
DUNO D
GJS
GRC 14
SVL

10 maart 2018
- Sliedrecht
- De Merino’s
- Woudenberg
- LRC
- Bennekom
- Montfoort
- WNC

Wedstrijddag 20
Bennekom
DHSC
LRC
De Merino’s
Montfoort
Sliedrecht
WNC

31 maart 2018
- FC Delta Sports ‘95
- GJS
- Woudenberg
- GRC 14
- DUNO D
- SVL
- DTS Ede

DERDE PERIODE
Wedstrijddag 19
FC Delta Sports ‘95
DTS Ede
DUNO D
GJS
GRC 14
SVL
Woudenberg

24 maart 2018
- DHSC
- LRC
- Sliedrecht
- WNC
- Bennekom
- De Merino’s
- Montfoort

Wedstrijddag 21
Bennekom
FC Delta Sports ‘95
DHSC
GJS
GRC 14
De Merino’s
SVL

7 april 2018
- Sliedrecht
- DTS Ede
- WNC
- LRC
- Woudenberg
- Montfoort
- DUNO D

Wedstrijddag 22
DTS Ede
DUNO D
GRC 14
LRC
Sliedrecht
WNC
Woudenberg

14 april 2018
- GJS
- FC Delta Sports ‘95
- SVL
- Bennekom
- Montfoort
- De Merino’s
- DHSC

Wedstrijddag 23
Bennekom
DHSC
GJS
De Merino’s
Montfoort
Sliedrecht
WNC

21 april 2018
- DUNO D
- SVL
- GRC 14
- DTS Ede
- FC Delta Sports ‘95
- LRC
- Woudenberg

Wedstrijddag 24
FC Delta Sports ‘95
DTS Ede
DUNO D
GRC 14
LRC
SVL
Woudenberg

12 mei 2018
- GJS
- Montfoort
- De Merino’s
- DHSC
- WNC
- Bennekom
- Sliedrecht

Wedstrijddag 25
Bennekom
FC Delta Sports ‘95
DHSC
GJS
De Merino’s
Montfoort
Sliedrecht

19 mei 2018
- Woudenberg
- SVL
- DTS Ede
- DUNO D
- LRC
- WNC
- GRC 14

Wedstrijddag 26
DTS Ede
DUNO D
GRC 14
LRC
SVL
WNC
Woudenberg

26 mei 2018
- Bennekom
- DHSC
- FC Delta Sports ‘95
- Montfoort
- GJS
- Sliedrecht
- De Merino’s
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“Slim huren,
Slim ondernemen”
Crown Slim Huren

Al vanaf

€ 349

Ex. BTW

All-in per maand
Locaties

Veenendaal Landjuweel10
Amsterdam Kabelweg 21

Wat bieden wij u?
Uw eigen kantoorruimte op maat.
Incl. internet, koffie en thee, schoonmaak en servicekosten.
Gemeubileerd, dus geen investering benodigd.
Flexibele huurtermijn, per 3 maanden opzegbaar.
Inclusief gebruik vergaderruimte.

Meer weten? info@crownslimhuren.nl of bel 085-4010270

Kinderfeest Zwembad

Kinderfeest Midgetgolf
Kinderfeest Zeskamp
Kinderfeest Sport & Spel

Kinderfeest Darten
Kinderfeest Kanoën

www.sportcafédeduck.nl

Onze business club leden
Achterberg Besturingstechniek B.V.
Administratiekantoor Hootsen
Adviesbureau Fred de Jong
Autohandel Henk Heikamp
Bolderman Excursiereizen
Catering Groep Nederland
Cateringservice ’t Noorden
Compleet Dak B.V.
Conquis Accountants en Adviseurs
Davelaar Sport
Ekris Veenendaal B.V.
Gebr. van Eck B.V.
Gerechtsdeurwaarders De Man en
Partners B.V.
Heineken Brouwerijen
Henry Harzevoort Keurslager
Huibers Electra B.V.
Installatiebedrijf HJB Veenendaal
Introbouw Veenendaal B.V.
Koninklijke BDU-uitgeverij B.V.
Meeuwsen ten Hoopen

MFB Holland B.V.
MijnNatuurwinkel.nl
Mosegarden a/s
Noot Personenvervoer
Notariskantoor Ottens
Olround Bowling Veenendaal
Paramedisch Instituut Rembrandtlaan
Rabobank Vallei en Rijn
Restaurant Golden House
RG Schoonmaak- en bedrijfsdiensten
Sanorice
SBV Products
Slijterij- Wijnhandel Het Plein
Ton Pol’s Advies Schilderwerken
Trend Installatie Techniek Veenendaal
van Viegen Zonwering
VBA van Braak Accountants B.V.
Vechtfinance B.V.
Weijman Vastgoedonderhoud
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Business Club De Groene Velden
Business Club De Groene Velden is de Business Club gelieerd aan v.v. De Merino’s. Business Club De Groene
Velden is een zelfstandige stichting en heeft zich tot doel gesteld enerzijds De Merino’s financieel te steunen en
anderzijds om ondernemers een platform te bieden elkaar te ontmoeten tijdens uiteenlopende activiteiten en
daarmee netwerk te vergroten en klantrelaties te realiseren en onderhouden.
Geschiedenis
De Groene Velden is opgericht in 1999, toen De Merino’s haar 50-jarig bestaan vierde. Een aantal ondernemers en sponsoren van de vereniging is in dat jaar samengekomen en heeft zich verenigd om de activiteiten
die De Merino’s rondom haar jubileum wilde organiseren, te bekostigen. Uiteindelijk heeft dit reeds in datzelfde jaar geleid tot de oprichting van Business Club De Groene Velden, genoemd naar het sportpark waar
De Merino’s gevestigd is. In eerste instantie werden de activiteiten, met name rondom de voetbalwedstrijden
van het eerste elftal georganiseerd vanuit de bestuurskamer van De Merino’s, waar voor de begunstigers een
hapje en drankje werd geserveerd. Later is een business home geplaatst naast de kantine, zodat Business
Club De Groene Velden haar eigen onderkomen kreeg en vanuit dit onderkomen zelfstandig haar activiteiten
kon exploiteren. Mede daardoor heeft Business Club De Groene Velden een stabiele basis kunnen creëren, is
de business club gegroeid en is het aantal activiteiten uitgebreid naar periodieke bijeenkomsten voor ondernemers met een variëteit aan onderwerpen.
Activiteiten
Business Club De Groene Velden zet zich in om ondernemers een platform te bieden om producten en/of
diensten aan te bieden, om netwerk te vergroten en te onderhouden, om te leren van mede-ondernemers,
maar zeker ook om een leuke en ontspannende tijd te hebben.Tijdens thuiswedstrijden van het eerste elftal is
het businesshome geopend en kunnen begunstigers voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd genieten
van een hapje en drankje en op die manier de wedstrijd voorbeschouwen en evalueren. Een mooi moment om
vrijblijvend elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Periodiek wordt ook een zogenaamde “wedstrijd van de
maand” gespeeld. Bij deze wedstrijd wordt het hapje vervangen door een buffet, welke altijd wordt geleverd door een van de begunstigers van Business Club De Groene Velden.
Naast de bijeenkomsten bij wedstrijden van het eerste elftal, organiseert Business Club De Groene Velden
ook maandelijks thema bijeenkomsten voor haar begunstigers. Deze bijeenkomsten kunnen verschillend van
aard zijn. Zo worden bedrijfsbezoeken (vaak bij begunstigers) gedaan, zodat begunstigers zich kunnen
presenteren en bezoekers eens een “kijkje in de keuken” van een ander kunnen nemen. Ook worden lezingen
gegeven over allerlei zaken, waaronder voetbal, maar ook over verschillende aspecten van bedrijfsvoering,
zodat ondernemers zich kunnen presenteren, maar ook dat bezoekers handige tips kunnen opdoen.
Daarnaast bezoekt Business Club De Groene Velden ook regelmatig een betaald voetbal wedstrijd, is er een
thema-avond voor de dames en is er een jaarfeest.
Door deze veelzijdigheid aan activiteiten voelen vele ondernemers zich thuis bij Business Club De Groene
velden, kunnen ze hun netwerk onderhouden en uitbreiden, hebben ze toename van hun klantenbestand door
de Business Club en doen handige tips op voor hun eigen bedrijfsvoering.
En dat is precies waar Business Club De Groene Velden voor staat: Zakelijk netwerken in
een persoonlijke ambiance!
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INTROBOUW

Personeel in de Bouw en Techniek

WWW.INTROBOUW.NL

