Sponsornieuws
Nieuwe subsponsor
Als nieuwe subsponsor hebben wij Geluk schilders kunnen overtuigen van onze drie waarden:
saamhorigheid, sportieve plicht en sociale betrokkenheid. De Jonge Spartaan is met dit bedrijf een
overeenkomst aangegaan voor minimaal drie jaar. Dit bedrijf heeft ook ons complex opnieuw
geschilderd zodat het complex er weer als nieuw bij ligt. Hieronder treft u een kleine kennismaking
aan met dit bedrijf.

Geluk :
De Geluk Groep is in de loop der jaren uitgegroeid tot een all-round onderhouds- en
afwerkingsbedrijf. Het speelt in Zuidwest-Nederland maar ook daarbuiten een prominente en
gewaardeerde rol. De hoofdactiviteiten zijn het onderhouden, renoveren en het verduurzamen en
energiezuinig maken van bestaande woningen, scholen en andersoortig vastgoed.
Sinds het bedrijf in 1985 als eenmanszaak van start ging, is er veel veranderd maar wat bleef is het
enthousiasme en het oog voor de klant. Evenals de drive om zelf te verbeteren en te vernieuwen.
Alleen al het feit dat de Geluk Groep een groot aantal relaties heeft die vanuit de begintijd dateren,
geeft aan dat consistentie en kwaliteit centrale begrippen zijn binnen de onderneming. Begonnen als
eenmanszaak inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met ruim 100 medewerkers.
Andere specifieke kenmerken voor de Geluk Groep





korte en overzichtelijke lijnen met vaste aanspreekpunten
innovatief en een scherp oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen
meedenken met klanten en met eigen, oorspronkelijke, creatieve voorstellen komen
sterk opleidingsgericht

Het werkterrein van de Geluk Groep beslaat geheel Nederland. De laatste jaren heeft het bedrijf ook
projecten in Duitsland. Het bedrijf werkt voor woningcorporaties, gemeenten, bedrijven,
vastgoedbeheerders, verenigingen van eigenaren, vakantieparken en voor particulieren.

Hoofdvestiging - Industrieweg 2 - 4675 RA Sint-Philipsland - Telefoon 0167 577 200
Website: www.gelukgroep.nl E-mail info@gelukgroep.nl

We hebben ook een 2-tal nieuwe sponsoren in de categorie brons, dit zijn Rijnmond Opleidingen en
Vimcolux.

Rijnmond Opleidingen
Rijnmond Opleidingen & Cursussen BV (werknaam Rijnmond Opleidingen) verzorgt advies,
opleidingen, cursussen en examens. Wij zijn gevestigd aan de Wattweg 39-41 te Spijkenisse.
Rijnmond Opleidingen beschikt over ruime theoretische en praktische kennis en denkt mee met de
klant om zo tot een goed resultaat te komen. De uiteindelijke doelstelling is kwalitatief hoogstaande
diensten te leveren aan onze klanten.
Historie:
In 2007 is de huidige leiding van Rijnmond Opleidingen gestart met het verzorgen van opleidingen en
cursussen volgens de VCA geldende normering, onder de naam Rooijen Opleidingen & Consultancy
BV en onderdeel van de ROC groep. De ROC groep bestond uit 2 vestigingen, in Essen (België) en in
Spijkenisse. In 2015 is de locatie in Spijkenisse zelfstandig gegaan, nog wel werkend als onderdeel
van de ROC groep. Per september 2017 is er gekozen om via een nieuwe identiteit en een nieuw
logo, maar met dezelfde flexibiliteit en kwaliteit voor onze klanten, los van de ROC groep verder te
gaan.
Diensten:
Rijnmond Opleidingen is gespecialiseerd in het verzorgen van diverse opleidingen, cursussen en
trainingen op het gebied van veiligheid en techniek (risicovolle taken) binnen de (petrochemische)
industrie. We beschikken over een goed geoutilleerde opleidingslocatie waar de diverse opleidingen
en cursussen worden verzorgd. Indien gewenst en mogelijk geven we ook trainingen op locatie bij
onze klanten. Naast standaard VCA en VCA-SOG kwalificaties, verzorgen wij desgewenst trainingen
op maat voor en in overleg met de klant.
Contact :
Rijnmond Opleidingen, Wattweg 39-41tr 3208 KH Spijkenisse
Telefoon: (+31) 0181 - 62 19 78
Website: www.rijnmondopleidingen.nl
E-mail: info@rijnmondopleidingen.nl

Vimco Luxembourg S.A.
Vimco Luxembourg S.A. is een onafhankelijke vermogensbeheerder die sinds begin 2002 in
Nederland en België handelt onder de naam Lunar vermogensbeheer. Vimco heeft inmiddels een
zeer uitgebreide klantenkring opgebouwd met institutionele, zakelijke en particuliere beleggers.
Vimco heeft jarenlange beleggingservaring bij vooraanstaande internationale banken. Het team van
Vimco heeft een eigen visie en strategie ontwikkeld op het gebied van beleggen. De nadruk ligt op
het beheersen van risico’s met als doelstelling het behoud van kapitaal en koopkracht. De
beleggingsvisie is gefocust op Value beleggen, geïnspireerd door legendarische belegger Warren
Buffett, die sinds 1964 al meer dan 20% rendement per jaar behaalt.

contact: Vimco Luxembourg S.A., 1, Rue Pletzer L-8080 Bertrange Luxemburg, Tel: +352 26 25 99 05
Website: www.vimcolux.com
E-mail: info@vimcolux.com

Nieuwe reclameborden
Tevens zijn er weer een aantal nieuwe bedrijven die zich aan De Jonge Spartaan hebben verbonden
door middel van het plaatsen van een reclamebord.

Dick Klok Cultuurtechniek

Dick Klok Cultuurtechniek is een onderneming welke specialistische werkzaamheden verricht op
gebied van aanleg & onderhoud van sportvelden, openbaar groen, industrieel terreinbeheer,
transport, grondverzet & agrarisch loonwerk.

Sportvelden
In de afgelopen jaren heeft Dick Klok Cultuurtechniek zijn kennis in de sportveldenwereld bewezen
en verder uitgebreid. Voor het creëren van een optimaal speel- en sportveld wordt gewerkt met een
uitgebreid machinepark en deskundig personeel. Ook voor het schrijven van een advies- en
onderhoudsplan is er bij ons de nodige vakkennis in huis.
Informeert u vrijblijvend naar onze mogelijkheden. Arjo Klok is specialist op dit gebied en hij
adviseert u graag bij uw probleem of wens.

Dick Klok Cultuurtechniek, Drieëndijk 1a te 3218 LB HEENVLIET
Telefoon: 0181-66 13 25 Website:www.DKCT.nl E-mail: arjo@dkct.nl

Steven Oosthoek – Asbest-Sloop – Bouw

Steven Oosthoek: asbest, sloop en bouw voor al uw diverse bouw-(sloop)werkzaamheden. Met
diverse jaren ervaring ben ik breed inzetbaar voor uw klus!

Contact: Anna Bijnspad 47 te Middelharnis
E-mail : @stevenoosthoekasbestsloopbouw

Bellen 06- 21163053

Ook hebben een aantal bedrijven hun logo veranderd. Deze bedrijven hebben een nieuw
reclamebord gekregen

Taale Gas

Becare

