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Van de clubvoorzitter

Vorig jaar is de oprichtingsbijeenkomst geweest van de OVVS, de Ondernemersclub 
Vrienden van Spirit. Tijdens die bijeenkomst, die toen bij een van onze sponsors, Radder 
Horeca Totaal, is gehouden, is Gert Stubbe van de firma Nic Visser uit Capelle aan den 
IJssel, aangesteld als voorzitter. De bedoeling was dat er na die bijeenkomst nog een 
ontmoeting zou gaan plaatsvinden, maar helaas, of misschien 
moet ik wel zeggen: “gelukkig” is daar niets meer van gekomen.

Iedereen weet inmiddels wat er in december vorig jaar is gebeurd, nadat we ons een 
maand eerder hadden aangemeld om  mee te doen voor de titel “Leukste Amateurclub 
van Nederland.” Het was geweldig en dat is nog steeds. We hopen dat we hier nog lang 
de gevolgen van mogen ondervinden. Het betekent echter ook dat we de titel moeten 
gaan waarmaken. Niet alleen naar onze achterban en directe omgeving, maar zeker ook 
naar onze sponsors toe. Immers, zonder hulp van hen zouden we het, ondanks de inzet 
van vele vrijwilligers binnen de club, niet redden. We zijn trots op de club en trots op 
onze sponsors! Een van de doelstellingen voor dit jaar is dan ook dat we actief aan de 
slag willen met de OVVS.

De eerder genoemde Gert Stubbe heeft aangegeven dat hij zijn zakelijke beslom-
meringen moeilijk kan combineren met een actieve rol als voorzitter van de OVVS. 
Naar aanleiding hiervan zijn we op zoek gegaan naar een vervanger en die hebben we 
gevonden in de persoon van Jan Verkade. Jan heeft zich de afgelopen drie jaar binnen 
de club met een aantal activiteiten bezig gehouden en is ook lid van de 
sponsorcommissie. Hij zal als voorzitter een actieve rol gaan vervullen 
bij de verdere uitbouw van de OVVS. 

Henk Lammertse



Van de voorzitter van de OVVS 

Met veel genoegen neem ik de uitdaging aan om, samen met u, de OVVS 
naar een hoger plan te gaan tillen. Dat is, om in voetbaltermen te blijven, 
geen een-tweetje. Ondernemers hebben het altijd druk, weinig ruimte in 
de agenda en zeker al geen tijd om ook nog eens een actieve rol binnen 
een vereniging te gaan spelen. Zelf heb ik op dit moment, ook al ben 
ik niet blij met de oorzaak, redelijk veel vrije tijd en dus in de gelegen-
heid om de OVVS handen en voeten te gaan geven. Toch zal ik dit niet 
alleen kunnen doen. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij ook input 
gaat geven. Op die manier kunnen we met elkaar van de OVVS een 
bloeiend platform maken waar zowel club als sponsors veel plezier 
aan gaan beleven. Het is de bedoeling dat er twee of drie bijeen-
komsten per jaar gaan komen. Het doel van die bijeenkomsten is 
elkaar te ontmoeten en samen een netwerk op te bouwen. We gaan 
ons best doen om die bijeenkomsten in een leuke sfeer te doen 
plaatsvinden. Daarnaast zou het mooi zijn als er ondernemers zijn 
die de mogelijkheid hebben om de leden van de OVVS een keer uit 
te nodigen in zijn of haar bedrijf. Ik roep u vast op om met mij mee te denken 
in het kader van het bovenstaande. Behalve de bijeenkomsten, zullen we drie tot vier keer 
een digitale “De Treffer Zakelijk” uitgeven. Dit wordt de digitale nieuwsbrief van de OVVS, 
met een knipoog naar ons clubblad De Treffer. Deze uitgave is hier het voorbeeld van. In de 
nieuwsbrief zal u in het kort op de hoogte worden gehouden van belangrijke zaken binnen 
de club op het gebied van bestuurlijke besluiten, verbouwingen op ons complex, beleidsza-
ken en uiteraard van ontwikkelingen welke gevolgen kunnen hebben voor onze sponsors en 
dan met name de leden van de OVVS.

Nog even ter verduidelijking, niet iedere sponsor is lid van de OVVS. De sponsorcommissie 
heeft recent besloten dat sponsors die op jaarbasis € 1.000,= of meer aan de club doneren, 
automatisch lid zijn van de OVVS. Bedrijven die deze limiet niet bereiken of nog helemaal 
geen sponsor zijn, kunnen  lid van de OVVS worden voor een bedrag van € 500,= per jaar. 
Van dit bedrag zal de helft ten goede komen aan Spirit 1 en de andere 50% zal zijn ter dek-
king van de kosten die gemaakt worden met het organiseren van bijeenkomsten en “uitjes” 
van de OVVS. Mocht u nog ondernemers weten die mogelijk aansluiting zoeken bij een, wat 
ons betreft, actieve ondernemersvereniging, schroom dan niet om dit te laten weten. Rest 
mij nog om u van mijn kant te bedanken dat u lid bent van onze ondernemersvereniging en 
u veel succes toe te wensen met uw bedrijf. We gaan elkaar snel ontmoeten.

Jan Verkade



Leden van de OVVS:

Bedrijfsnaam Contactpersoon E-mail
Rederij Erasmus Andre Eleveld info@mscontessa.nl
Zorgcentrum Geerestein Joke van Straaten j.vanstraaten@zorgpartners.nl
ABN Amro Lease Frank Stienstra frank.stienstra@nl.abnamrolease.com
De Haij en Van de Wende Hans de Haij dehaij@haijwende.nl
Van den Berg & Partners Danny Haan D.Haan@vandenberghenpartners.nl
Goos Communicatiemakers Marcel Goos marcel@gooscm.nl
Steenstraat Holding Jan-Hendrik Neet jhneet@xs4all.nl
René Boers Rene Boers m.boers5@chello.nl
Scherp Verpakkingen Leen Schakelaar leen@scherpverpakkingen.nl
B-K IT Solutions Bas Kraan b.kraan@b-kcomputers.nl
Diami Juwels & Watches Robert de Bruijs info@diami.nl
Facet Accountants en Adviseurs Cees Jan Kwakernaak c.kwakernaak@facet-accountants.nl
VZA Administratiekantoor Theo van Zwienen theo@vza.xs4all.nl
Nic Visser Kantoorwereld Gert Stubbe gertstubbe@visser.nl
Plus Vergeer Henk Vergeer vergeer@plussupermarkt.nl
C. Spek Kees Spek info@cspekbv.nl
Spek Kozijn Techniek Kees Spek info@spekkozijn.nl
Radder Horecare BV André ten Dam info@radder.nl
Gego Expert Marco de Jager krimpenaandeijssel@expert.nl
EuroPart Marco de Jager europartkrimpen@planet.nl
Erp Trading Richard van Erp richard@erp-recycling.com
B.V. v/h Van Pelt & Schreijer Mario Papavoine m.papavoine@upcmail.nl
Dekker Groep Jan Duel j.duel@dekkergroep.com
Quick Teamwear Jan-Willem Bakker jwbakker@q-teamwear.com

Q-teamwear.com



Clubnieuws v.v. Spirit

• Het vlaggenschip van Spirit, Spirit 1, staat na 18 gespeelde wedstrijden op een zeer verdien-
stelijke tweede plaats. Brielle, de nummer 1, staat 9 punten voor. De nummer 3, Lombardijen, 
staat op 2 punten van Spirit met een wedstrijd minder gespeeld. De start van de competitie 
was dramatisch. Spirit speelde drie wedstrijden en haalde hieruit 0 punten met een doelsaldo 
van min 10! Daarna werd de draad opgepakt en begon de klim naar boven, met het genoem-
de resultaat tot gevolg!

Twee weken geleden werd, uit tegen Strijen, een klinkende 0-4 overwinning geboekt. Dit 
betekende dat Spirit winnaar werd van de tweede periodetitel!! Zo zijn “we” in ieder geval 
verzekerd van na- competitievoetbal. Wie weet waar dit nog toe mag gaan leiden??
Omdat Brielle van de laatste vier gespeelde wedstrijden er drie verloor, ligt met 8 wedstrijden 
te gaan, alles nog open. Over twee weken, op zaterdag 15 maart, speelt Spirit thuis tegen 
Brielle. Deze wedstrijd mag u zeker niet gaan missen!!

• Medio augustus zal de club gaan starten met een kledingfonds. Dit zal betekenen dat
iedereen binnen de vereniging binnen afzienbare tijd met identieke shirts op het veld zal 
staan. Voor de selectie geldt dit ook voor de trainingspakken en jassen. 
Voor sponsors zijn er de volgende mogelijkheden (concept):
- Drie jaar kledingsponsor voor een niet selectie elftal : € 750,- exclusief btw.
- Twee jaar kledingsponsor voor het 4e seniorenelftal en alle 2e en lagere
 jeugdelftallen: € 550,- exclusief btw.
- Twee jaar kledingsponsor voor 7-tallen: € 450,- exclusief btw.

• Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de aanpassing van het buitenterras. 
Dit zal waarschijnlijk al op korte termijn worden voltooid. Deze zomer wordt gestart 
met de verbouw van de kleedkamers. Zoals bekend is dit bij de verkiezing van 
“De Leukste Amateurclub van Nederland” opgegeven als clubdroom en bestemming 
voor de prijs van € 20.000,- die uiteindelijk door Spirit in de wacht werd gesleept.



Activiteiten OVVS 

16 mei 2014
Sponsoravond voor alle sponsoren
(meer informatie en uitnodiging volgt)

Medio mei
Haringparty en “Meet and Greet” voor leden van de OVVS.
(datum en meer informatie volgt)

Medio juni
Sponsortournooi voor alle sponsoren.
(datum en meer informatie volgt)

Medio september
Bijeenkomst leden OVVS met een spreker.
(datum en meer informatie volgt)



OVVS-lid: Dekker Groep

Op de drempel van de 20e eeuw in het jaar 1899 
was er een Ouderkerkse boerenzoon met de naam
Adrianus Dekker, die er niets voor voelde om ook het 
boerenbedrijf in te gaan. Daarom begon hij zijn eigen 
bedrijf, door met een hondenkar de melk van de boer-
derijen naar de melkfabriek in Rotterdam te brengen. 
Dekker groeide al snel en nu, 115 jaar na de oprichting, 
is het familiebedrijf uitgegroeid tot een grote onder-
neming met een breed scala aan logistieke activiteiten 
op het gebied van voornamelijk plantaardige oliën en vetten. Zo telt de Dekker Groep 
thans zo’n 170 medewerkers en zijn er meerdere vestigingen in 3 landen.

De huidige directeur Jan Duel vertelt trots dat er nu dagelijks ca. 100 
trekker/oplegger combinaties door geheel Europa rijden, staan er in 
Ouderkerk ruim 100 verwarmde opslagtanks voor de opslag van vloei-
bare producten, heeft Dekker aan de IJsseldijk West en op het Zijdepark 
meerdere hallen voor de opslag van IBC’s, vaten en zakken, is er een 
laboratorium voor de controle van de in- en uitgaande goederen, zijn 
er een afvulstation, smeltinstallaties voor cacao en cacaoboter, twee 
steigers voor het aanleggen en lossen van binnenvaartschepen vanuit 
de Rotterdamse haven en is er een reinigingsstation voor de in- en 
uitwendige reiniging van de wagens.

Als gerenommeerd Ouderkers bedrijf wil de Dekker Groep zich graag verbinden aan de 
leukste amateurclub van Nederland en verder meebouwen aan het succes van deze
Ouderkerkse vereniging, door voor meerdere jaren het hoofdsponsorschap voor haar 
rekening te nemen. We zullen dan ook trots zijn om na de zomer de spelers van alle teams 
het bedrijfslogo van Dekker op hun kleding te zien dragen en de Dekker vlag te zien 
wapperen op het plein voor de kantine!
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