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Van uw OVVS voorzitter

Het is al weer vier maanden geleden dat de vorige De Treffer 
Zakelijk uitkwam. Er is in die tussentijd alweer van alles gebeurd 
binnen de vereniging. Op 21 juni vierden we met elkaar het gro-
te eindfeest dat we als winnaar van “De Leukste Amateurclub 
van Nederland” nog tegoed hadden van de ING / Radio 538. 
Geweldig om weer te mogen meemaken wat een enthousias-
me en clubliefde er is bij Spirit. Het was een feest dat van alle 
kanten klopte. 

Dan de OVVS zelf. We groeien gestaag! Inmiddels hebben we 
27 leden en... een eigen website! (www.ovvs.nl)  Op de website 
o.a. informatie over de OVVS, foto’s van bijeenkomsten en de 
tot nu toe uitgekomen digitale De Treffers Zakelijk. Zeker de 
moeite waard om eens even goed te bekijken en vooral ook regelmatig te bezoeken. Immers, 
alles wat met de OVVS te maken heeft zal op deze site worden geplaatst. Dus ook komende 
evenementen en / of bijeenkomsten. Uiteraard willen we graag doorgroeien, zodat onze leden 
ook de gelegenheid krijgen om hun netwerk te verbreden. Mocht u nog tips hebben m.b.t. be-
drijven waarvan u denkt dat dit potentiële leden zouden kunnen zijn, laat dit dan even weten.

Voor onze sponsoren en OVVS leden waren de afgelopen maanden ook een tweetal  activi-
teiten georganiseerd. 12 September was er het grote Spirit Sponsortoernooi. Mede door het 
prachtige weer en het enthousiasme van de deelnemers, kunnen we ook op dit evenement 
met veel genoegen terug kijken. Voor een week later was er een “surprise” avond gepland voor 
uitsluitend leden van de OVVS. Helaas moest deze avond worden afgeblazen vanwege te wei-
nig belangstelling. Best wel jammer. Op grond van het programma beloofde het op voorhand 
een leuke avond te worden. Ik begrijp het wel, we hebben het immers allemaal erg druk. Ik 
vernam van diverse kanten dat de agenda’s vaak dermate vol staan dat er selectief gekozen 
moet worden. Toch hoop ik dat u allen het komend seizoen plaats wilt inruimen in uw agenda 
voor die drie of vier keer dat we als OVVS bij elkaar komen. Het maakt het plannen en organi-
seren van een “evenement” ook iets eenvoudiger.  De laatste bijeenkomst van de OVVS dit jaar 
zal plaatsvinden op donderdag 13 november. We zijn dan te gast bij ons lid FACET in Capelle 
aan den IJssel. Van mijn kant wil u nogmaals oproepen hier toch in ieder geval bij te zijn. U 
krijgt voor deze meeting nog een persoonlijke uitnodiging van FACET.

In de afgelopen vier maanden mochten we vijf nieuwe bedrijven aan ons ledenbestand toe- 
voegen. We heten de volgende bedrijven en personen van harte welkom: ING Bank, Antum 
(ontwikkelaar website), Machinefabriek van der Waal, Niehorster Beheer, Traffic ID. We bedan-
ken hen voor de steun die zij aan Spirit geven door lid te worden van onze ondernemersclub. 

Met geel-witte groet,
Jan Verkade



Leden van de OVVS:
Het ledenbestand ziet er per 1 oktober als volgt uit:

Ivor Koen
0180 - 76 90 65

ikoen@antum.nl
www.antum.nl

Andre Eleveld
06 - 526 897 61

info@mscontessa.nl
www.mscontessa.nl

Frank Stienstra
030 - 290 64 00

frank.stienstra@nl.abnamrolease.com
www.abnamrolease.com

Hans de Haij
06 - 531 560 44

dehaij@haijwende.nl
www.haijwende.nl

Jan-Hendrik Neet
06 - 515 707 13

jhneet@xs4all.nl

Bas Kraan
0180 - 82 02 00

b.kraan@b-kitsolutions.nl
www.b-kitsolutions.nl

Danny Haan
010 - 400 5 406

D.Haan@vandenberghenpartners.nl
www.vandenberghenpartners.nl

Rene Boers
06 - 502 686 00

m.boers5@chello.nl

Robert de Bruijs
06 - 543 607 00
info@diami.nl
www.diami.nl

Marcel Goos
06 - 558 723 35

marcel@gooscm.nl
www.gooscm.nl

Leen Schakelaar
0180 - 59 35 35

leen@scherpverpakkingen.nl
www.scherpverpakkingen.nl

Wim de Jong
010 - 452 61 44

w.dejong@facet-accountants.nl 
www.facet-accountants.nl

Theo van Zwienen
0180 - 51 04 11

theo@vza.xs4all.nl
www.vza-vuurwerk.nl

Lennart Visser
06 - 247 027 26

info@serieastore.nl
www.serieastore.nl

Henk Vergeer
06 - 816 153 56

vergeer@plussupermarkt.nl
www.plussupermarkt.nl



Vervolg: Leden van de OVVS:

Kees Spek
0180 - 68 15 32
info@cspekbv.nl
www.cspekbv.nl

Marco de Jager
0180 - 51 29 90

krimpenaandeijssel@expert.nl
www.expert.nl

Jan-Willem Bakker
06 - 53 17 99 73

jwbakker@q-teamwear.com
www.q-teamwear.com

Arnoud van Tol
06 - 113 809 80

Arnoud.van.Tol@ing.nl
www.ing.nl

Erwin Cauwels
06 - 285 577 94

e.cauwels@trafficid.eu
www.trafficid.eu

Kees Spek
0180 - 68 42 93

info@spekkozijn.nl
www. spekkozijn.nl

Mario Papavoine
010 - 429 96 88

m.papavoine@upcmail.nl
www.vpes.nl

Richard van der Waal
06 - 511 469 87

richard@mfvanderwaal.nl
www.mfvanderwaal.nl

Peter van Mullem
06 - 533 747 59

vanmullem.bv@gmail.com

Andre ten Dam
010 - 442 22 25
info@radder.nl
www.radder.nl

Jan Duel
06 - 535 558 70

j.duel@dekkergroep.com
www.dekkergroep.com

Tiesja Niehorster
06 - 158 774 30

t.niehorster@hotmail.com

Wim Star
06 - 50 275 438

w.star@tabstar.nl
www.tabstar.nl



Clubnieuws v.v. Spirit

• De afgelopen maanden is er weer van alles gebeurd binnen de vereniging. Op 21 juni vond 
het grote eindfeest plaats. We hadden dit feest, als prijs voor het behalen van de titel “Leukste 
Amateurclub van Nederland” nog tegoed van Radio 538 / ING. Het was een geweldig feest 
voor jong en oud. In de middag vermaakte de jongere jeugd zich uitstekend met en op alle 
spelattributen die op één van de velden waren uitgestald. Vooral de buikschuifbaan, die heel 
de middag door de plaatselijke brandweer werd voorzien van schuim, was erg in trek. Terwijl 
de jeugd genoot, zaten de ouders gezellig met elkaar te praten, vaak onder het genot van een 
geel-witte rakker. Vanaf zes uur een gezamenlijke barbecue met ca. 1200 personen. Compli-
menten voor cateraar Arie Kok die het prima verzorgd heeft! Vanaf negen uur kwamen ook 
de mensen van buiten de club die speciaal voor de Radio 538 disco show een kaartje hadden 
gekocht. Langzaam veranderde de publieke samenstelling van ouders met kinderen naar jonge 
feestgangers en vaders en of moeders zonder kids. Met behulp van de plaatselijke middenstan-
ders deden de horeca vrijwilligers hun best om aan de vraag van bier, veel bier en nog meer 
bier, te voldoen. Uiteindelijk werd het een prachtige avond. Het weer zorgde voor een vol plein 
en naarmate het wat frisser werd, zocht men de swingende drukte in de kantine op. Een dag 
om met veel genoegen op terug te kijken. 

Foto’s: Erwin Spek Fotografie



Vervolg: Clubnieuws v.v. Spirit

• Tijdens de zomerstop is er door een aantal 
onmisbare vrijwilligers weer keihard gewerkt 
aan de verbouwing van de massagekamer, 
scheidsrechterkleedkamers en kleedkamer 1 
en 2. Ook aan de buitenzijde van de gebou-
wen is en wordt nog steeds druk geschilderd 
om alles in de clubkleuren te krijgen. De 
gemeente deed in die periode ook een duit in 
het zakje door de parkeergelegenheid aan te 
pakken. Als “toetje” werden we nog verwend 
met een geel/wit looppad en ons clublogo in 
het wegdek voor de entree.

• Dit seizoen staat in het teken van de nieuwe kledinglijn van Quick. Een aantal mensen binnen 
de vereniging zijn druk in de weer geweest om de maten te nemen en uiteindelijk de kleding 
te bestellen. Inmiddels is een groot gedeelte afgeleverd en ook al uitgereikt. Geweldig hoe 
iedereen er bij loopt! Hulde ook aan de vele bedrijven die ook nu weer hun bedrijfsnaam aan 
de tenues, tassen en trainingspakken hebben verbonden!

Foto’s: Erwin Spek Fotografie



Vervolg: Clubnieuws v.v. Spirit

Sportief gezien gaat het nog niet helemaal voor de wind. Ons vlaggenschip speelde als 
openingskraker van het seizoen de thuiswedstrijd tegen de rood-zwarte rivalen uit Krimpen. 
Dit verliep anders dan menig “kanarie” zich had voorgesteld. Met maar liefst 1-4 ging Spirit 1 
e bietenbrug op. Mede ten gevolge van diverse blessures was het resultaat van de wedstrijden 
daarna nogal wisselvallig. Na zes gespeelde wedstrijden staat het team met acht punten op 
een zevende plaats.
 
Spirit 2 staat er beter voor. Na zes wedstrijden heeft het team van trainer Van der Zee 13 punten 
behaald en staat hiermee op een zeer knappe (gedeelde) 3e plaats.  

Foto: Erwin Spek Fotografie



Terugblik sponsortoernooi 2014

Vrijdag 12 september was het dan zo ver! Na bijna tien jaar werd er weer een sponsortoer-
nooi georganiseerd. Op voorhand altijd de vraag of zoiets zin heeft. Iedereen heeft het 
immers erg druk en de vrijdagavond is juist vaak zo’n avond waar niet iedereen zit te wachten 
op weer een verplichting. Op basis van het aantal aanmeldingen die in het begin al binnen 
kwamen kon de conclusie worden getrokken dat er in ieder geval draagvlak was om het toer-
nooi definitief door te laten gaan. Na diverse mails en telefoontjes, stond de teller uiteindelijk 
op 24! teams. Super!

De aftrap van het toernooi stond gepland op 19.00 uur. Vooraf, vanaf 17.30 uur, konden de 
sporters gebruik maken van een uitstekend buffet. Maar liefst 146 deelnemers deden dit met 
veel genoegen. Onder prachtige weersomstandigheden werd in 6 poules vanaf 19.00 uur 
afgetrapt. De sfeer was uitstekend en er werd behoorlijk wat “talent” gescout . Uiteindelijk 
kon er maar 1 winnaar zijn en dat werd het team van Harvest Promogifts. 

Na het sportieve gedeelte was er ruimschoots gelegenheid om, onder het genot van een ver-
frissing, te ontspannen en te genieten van de muziek van de aanwezige DJ’s. Een fantastische 
toernooi dat in 2015 zeker herhaling verdient.



Vervolg: Terugblik sponsortoernooi 2014



Vervolg: Terugblik sponsortoernooi 2014



Activiteiten OVVS 

Voor dit jaar staat er nog 1 activiteit gepland, te weten op donderdag 13 november. 
We zijn die avond te gast bij ons lid FACET in Capelle aan den IJssel. 
Het thema van de avond is: 

BUSINESS MEETS SPORT
Locatie: Fascinatio Boulevard 768 - 770 
 Capelle aan den IJssel
Tijdstip: 17.00 uur - 20.00 uur
Inleiders: Cees-Jan Kwakernaak (FACET Accountants) en 
 Frans van Rooij (Performance College)
Onderwerp: Samenwerken met talenten vereist een specifieke strategie.

Programma :
16.30 uur Ontvangst
17.00 uur Opening, doelstelling van deze bijeenkomst, kennismaking
17.15 uur Inleiding: hoe herken je talenten?
17.30 uur In subgroepen ervaringen uitwisselen hoe ieder met talenten 
 in de eigen organisatie omgaat
17.40 uur Plenaire terugkoppeling
17.50 uur Inleiding: hoe maak je van een groep een team?
18.00 uur Broodje
18.20 uur Plenaire discussie omtrent de fasen van een groep naar een team te groeien
18.40 uur Inleiding strategisch denken
18.50 uur In subgroepen ervaringen uitwisselen hoe ieder business strategieën opzet
19.15 uur Plenaire terugkoppeling
19.30 uur Plenaire discussie over de bewaking van strategieën
20.00 uur Afronding

Op voorhand heeft Facet er al heel veel aan gedaan om deze avond tot een succes te maken. 
Uw aanwezigheid voor deze bijeenkomst wordt door ons dan ook extra op prijs gesteld!



FACET Accountants en Adviseurs

KENT U ONS AL?
Al jaren zijn wij topsponsor van de jeugd van VV Spirit. Misschien heeft u onze naam 
zien hangen langs het veld of is onze advertentie in de Treffer u opgevallen. Nee niet? 
Dan stellen wij ons graag alsnog aan u voor.

FACET is een middelgroot accountantskantoor gevestigd in Capelle aan den IJssel (Fascinatio). 
U kunt ons niet missen, want we zitten met ons pand direct aan de  Abraham van Rijckevor-
selweg richting de Van Brienenoordbrug. FACET is een toonbepalende dienstverlener, waar 
mensen werken die ons stoffige imago juist geen eer aan doen. Wij werken graag samen met 
ambitieuze ondernemers die ook willen vernieuwen, verbeteren en hun groeigrenzen willen 
opzoeken. U staat bij ons elke dag centraal en in het middelpunt van ons denken en doen; 
‘Ondernemers beter laten ondernemen’ daar staan wij iedere dag voor op!

Wat houdt u bezig? Deze vraag stellen wij ons continu. Binnen de accountancybranche is veel 
gaande. Ons werk maakt een enorme omslag. De jaarrekening is niet langer meer het middel- 
punt, het is slechts een ijkmoment. Het draait tegenwoordig om “continuous monitoring”. Wat 
gebeurt er vandaag bij u op de werkvloer? Lopen de processen binnen uw organisatie zo effi-
ciënt mogelijk? En welke kant gaan wij de komende tijd op om u beter te laten ondernemen? 
Waar worstelt u mee? Uw personeel, regel- en wetgeving die aan u voorbij vliegt of denkt u 
juist aan de verkoop van uw bedrijf? Deze vragen vinden wij heel belangrijk en hierop laten 
wij onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluiten.



Vervolg: FACET Accountants en Adviseurs

Wij kunnen u vertellen wat wij allemaal doen, zoals alle andere accountantskantoren. 
Maar de kracht ligt bij een goede sparringpartner zijn. De mensen van FACET kruipen 
graag in uw onderneming om uw blikveld te verbreden. 

BUSINESS MEETS SPORT ACADEMY
Om deze woorden kracht bij te zetten, nodigen wij u graag uit bij ons op kantoor. 
Wij organiseren een boeiende bijeenkomst waar Business en Sport elkaar ontmoeten.
Datum: 13 november 2014
Locatie: Fascinatio Boulevard 768 – 772  in Capelle a/d IJssel.
Tijdstip: 17.00 uur - 20.00 uur.
Inleiders: Cees-Jan Kwakernaak (FACET Accountants) en 
 Frans van Rooij (Performance College).

Als er in uw organisatie gesproken wordt over samenwerken in een team, kunt u een ver-
gelijking maken met de sportwereld. Met name in de voetbalwereld zijn er veel ‘coaches 
langs de lijn’: ieder heeft zo zijn mening over hoe de wedstrijd aangepakt zou moeten 
worden. Maar worden die adviezen in uw eigen organisatie toegepast? Of staan de beste 
stuurlui toch aan wal? In deze bijeenkomst bepalen wij eerst met elkaar wanneer iemand 
nu wel of niet een talent is. Hoe herkent u talenten? Om talenten met elkaar te laten sa-
menwerken vereist wel een bepaalde leiderschapsstijl. Past u als ondernemer die specifie-
ke leiderschapsstijl goed toe in uw dagelijkse werkzaamheden? 

Louis van Gaal ging in het laatste WK uit van de talenten waarover hij kon beschikken en 
stemde hier zijn strategie op af. Doet u dat als ondernemer ook? Wat betekent dat dan 
voor de business strategie? 

Bent u nieuwsgierig geworden naar FACET of naar onze Academy? Meld u dan aan via 
www.facet-accountants.nl. Uiteraard kunt u ook altijd vrijblijvend een keer van gedachten 
wisselen met één van onze collega’s. Wij denken graag met u mee! 
 

Cees-Jan Kwakernaak AA Wim de Jong AA
Partner Partner

Fascinatio Boulevard 768-772
2909 VA  Capelle aan den IJssel
010 - 452 61 44 | info@facet-accountants.nl
www. facet-accountants.nl



SPORTPARK OUDERKERK
Correspondentieadres: Essenlaan 11 | 2935 SN  Ouderkerk aan den IJssel 

Bezoekadres: Sportlaan 3 | 2935 XX  Ouderkerk aan den IJssel
T 0180 - 681607 | E sponsorzaken@vvspirit.nl | I www.vvspirit.nl

HEEFT U EEN LEUK IDEE, KOM ER DAN OOK MEE!!HEEFT U EEN LEUK IDEE, KOM ER DAN OOK MEE!!

Momenteel zijn we bezig om de activiteiten voor 2015 te bepalen. 
We stellen het enorm op prijs al u hierin wilt meedenken. 
Uiteraard zijn we ook graag een keer te gast in uw bedrijf.


