Sponsornieuws
De afgelopen maanden is de sponsorcommissie van De Jonge Spartaan druk bezig geweest met het
continueren van bestaande sponsorcontracten en het zoeken naar nieuwe sponsors. Wij zijn er zeer
trots op dat we prachtige resultaten hebben kunnen bereiken.
❶ Nieuwe jeugdsponsor

Kitvoegen.nl uit Stad aan ’t Haringvliet, het bedrijf van Johan Slui, is hoofdsponsor geworden van de
jeugdafdeling van voetbalvereniging De Jonge Spartaan.
De samenwerking tussen beide partijen is bezegeld met het plaatsen van nieuwe reclameborden op
Sportpark Spartacus, borden op de toegangshekken en nieuwe vlaggen langs het veld. Bovendien zijn
de A1 en onder 23 dankzij Kitvoegen.nl in het bezit van nieuwe reserveshirts. De A1 speelt
momenteel in de hogere regionen, waardoor zij steeds vaker buiten de regio voetballen. Dit sluit
mooi aan bij de missie van Kitvoegen. Daarnaast sponsort het bedrijf alle thuistoernooien van de
jeugd, maar ook voetbalclinics, de pupil van de week, speciale meisjesavonden en sinterklaasavond.
Kortom, alles wat met de jeugdafdeling te maken heeft. De Jonge Spartaan heeft maar liefst 33
jeugdteams en de vereniging is dan ook erg blij met de samenwerking met Kitvoegen.nl
Kitvoegen.nl is al meer dan 20 jaar een begrip in Nederland als het aankomt op het uitvoeren van
kitwerk. Eigenaar Johan Slui legt uit: ‘Wij leveren kwalitatief hoogstaand en duurzaam kitwerk. Al
onze medewerkers zijn vakbekwaam en gedreven. Hierdoor bent u zeker van de hoogste kwaliteit.
We geven u daarom met het grootste gemak 10 jaar garantie op al het door ons uitgevoerde
kitwerk’, alduis Slui. ‘Wij zijn actief in heel Nederland. Kitvoegen.nl bedient zowel het particuliere als
het zakelijke segment. We hebben diverse partners met wie we al jarenlang constructief
samenwerken. Wij leveren uitstekende kwaliteit kitwerk tegen zeer concurrerende prijzen. De
kwaliteit van onze producten en onze mensen zijn hierbij van groot belang.
Onze kitwerkzaamheden variëren van onder meer het afkitten en waterdicht maken
van badkamers of zwembaden, uitsnijden van oude kit tot opnieuw afkitten van keukens. Daarnaast
is ook het waterdicht maken van uw dak geen enkel probleem voor ons. Bij Kitvoegen.nl beheersen
wij diverse afdichtingstechnieken. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden. Wilt u
kitwerkzaamheden uit laten voeren door Kitvoegen.nl, vraag dan gerust een offerte aan. Wij nemen
offerteaanvragen direct in behandeling, zodat u zo snel mogelijk weet waar u aan toe bent’, zo
nodigt Slui u uit.
Contactgegevens Kitvoegen.nl
 info@kitvoegen.nl
 0800 548 8634 (gratis)
 www.kitvoegen.nl

❷ Nieuwe subsponsor

Rabobank Het Haringvliet

Als nieuwe subsponsor hebben wij Rabobank Het Haringvliet 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. Hieronder treft u een kleine
kennismaking aan met dit bedrijf.
De directie van Rabobank Het Haringvliet ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank. Ook is de
directie ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan. De ledenraad van
Rabobank Het Haringvliet denkt en beslist mee over het beleid van de bank. De economische en
maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 36 leden. Zij praten
namens de meer dan 23.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de Hoeksche
Waard en Goeree-Overflakkee. Samen bereik je namelijk meer dan alleen. Met sponsoring en
donaties wil de bank de lokale samenleving versterken.
Rabobank Het Haringvliet sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en
maatschappij. Zij zien dit als een samenwerking waarbij twee partijen elkaar steunen. De bank helpt
met hun mensen, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vragen zij om publiciteit, promotie,
netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit.
Ook dit jaar organiseert Rabobank Het Haringvliet de Clubkas Campagne. Het is dé manier om lokale
verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Tot 1 juli konden clubs zich aanmelden. De inschrijving
is nu gesloten. Onze leden bepalen welke clubs een bijdrage krijgen. Vanaf 1 september kunnen zij
hun stem geven aan clubs die meedoen aan de Clubkas Campagne. Rond 1 september ontvangen zij
hiervoor een persoonlijke stemcode in de brievenbus.
Contactgegevens Rabobank Het Haringvliet:


Rottenburgseweg 25 en het Beneden Zandpad 19 te Middelharnis



0186-891000

❸Nieuwe reclameborden.
Er zijn ook diverse nieuwe reclameborden langs het hoofdveld geplaatst:

Multilux

MultiLux Zonwering is een veelzijdig specialist in zonwering voor buiten. Met zonwering van MultiLux
Zonwering heeft u een optimale bescherming tegen de zon en is uw zonwering een sieraad aan uw
woning! Kwaliteit die opvalt is waar MultiLux Zonwering voor staat en garandeert u jarenlang plezier
van uw buitenzonwering.
MultiLux Zonwering biedt u een montageconcept aan. Ontbreekt het u aan tijd of aan technische
kennis, dan kunt u altijd gebruik maken van dit montageconcept om uw MultiLux
zonweringproducten tegen concurrerende tarieven te laten monteren. Het montagebedrijf heeft alle
knowhow in huis om het gehele assortiment vakkundig te kunnen meten en monteren.
Contactgegevens: MultiLux Zonwering, Simon Stevinweg 25 te 3241 MD Middelharnis
Telefoon 0187 47 88 33 Mobiel 06 301 428 60 E-mail info@multilux-zonwering.nl

Van Dam Kitvoegen

John van Dam, de eigenaar van Van Dam Kitwerken , heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is voor
zowel particulieren als bedrijven. Zijn kitwerkzaamheden variëren van onder meer het afkitten en
waterdicht maken van badkamers of zwembaden, uitsnijden van oude kit, opnieuw afkitten
van keukens, tegelvloeren en nog veel meer.
Contactgegevens: John van Dam ,Nachtijs 16 te Sommelsdijk, telefoonnummer 06-51860676.

Damen motor-rijopleidingen

Mike Damen, eigenaar van Damen Motor-rijopleidingen vertelt u graag iets over zijn bedrijf:
‘Al sinds ruim 26 jaar rijd ik met veel plezier motor in mijn vrije tijd. Ik ben reeds 24 jaar werkzaam bij
de politie en heb daarbij veel ervaring opgedaan in het verkeer. Sinds vele jaren ben ik werkzaam bij
de verkeerspolitie en rijd ik dus ook beroepsmatig motor. Ik heb hiervoor diverse voortgezette
rijopleidingen gevolgd. Na het volgen van diverse opleidingen ben ik op freelance basis bij Jaap
Verolme begonnen. ‘Ik ben toen ook bij Rijschool Verolme als freelance motorinstructeur aan de slag
gegaan. Na enige tijd , ben ik ingegaan op de aanbieding van Jaap Verolme om het gedeelte van de
motorinstructie van Rijschool Verolme volledig over te nemen. Dus bij uw eerste motorrijles is alleen
een goed humeur en het meenemen van uw rijbewijs of legitimatie bewijs vereist. Ook wil ik
mensen met angst, na bijv. een valpartij of ongeval, helpen dit te overwinnen. Ik denk dat ik met al
mijn ervaring en kennis een gedegen opleiding kan aanbieden. Kijk op de diverse tabbladen voor
uitgebreide informatie en kijk ook eens op facebook naar de reacties van eerdere motorrijders.’
Contactgegevens: Damen motor-opleidingen, Simon Stevenweg 27 te 3241 MD Middelharnis,
telefoon 06-29074128, email adres : info@damenmotorrijopleidingen.nl of kijk op
www.damenmotorrijopleidingen.nl

FinAmi

FinAmi is het nieuwe bedrijf van onze oude hoofdsponsor Frans van der Valk. FinAmi is de financiële
partner die meedenkt met vooruitziende blik. Zij staan je financieel, fiscaal, juridisch en
administratief bij. Met een totaalpakket weet FinAmi vraagstukken snel te analyseren en op te
lossen. Van der Valk: ‘Mkb’ers kunnen hun zaken dan ook met een gerust hart aan ons
overlaten.FinAmi gaat verder door ondernemers het beste uit hun bedrijf te laten halen. Wij
adviseren en begeleiden om beter te ondernemen door de meest optimale financiële en fiscale
positie te creëren. Samen spelen we in op kansen in de markt, waardoor je persoonlijke en zakelijke
doelstellingen bereikt.’
Contactgegevens: FinAmi, oslo 19 t/m 21 te 2993 LD Barendrecht , telefoon 0180-556157, email;
info@finami.nl of kijk op www.finami.nl

De sponsorcommissie heeft een drietal nieuwe tenuesponsoren kunnen
vinden, namelijk :

WEA Accountants en Adviseurs
WEA bestaat uit acht maatschappen met in totaal twintig
vestigingen, waar tientallen professionals werken aan
de belastingaangiften, administratie, boekhouding en
de financieringen voor ondernemers en particulieren. Tot
relaties van WEA behoren vooral veel bedrijven in het MKB,
agrariërs en tuinders.

‘Doordat wij dicht bij onze klanten staan, weten we precies wat hen als ondernemer drijft. Daardoor
kunnen we u optimaal van dienst zijn.’
Jarenlange groei
‘Als je structureel goede resultaten behaalt voor je klanten kun je niet anders dan groeien. De
afgelopen 10 jaar zijn wij uitgegroeid tot een grote groep. Tot nu toe zijn we daar tamelijk
bescheiden over geweest. Maar nu is het tijd voor een zelfbewustere houding. Al was het maar
omdat we steeds méér ondernemers en particulieren willen helpen het beste uit hun inkomen te
halen.’
Zorgeloos doorpakken
‘In onze praktijk zien we dat ondernemers afgeremd worden door de enorme lading regeltjes en
voorschriften die aan hun activiteit verbonden is. Onze missie is, u zo veel mogelijk rompslomp uit
handen te nemen en tegelijkertijd te zorgen dat uw bedrijfsvoering aan de wettelijke vereisten
voldoet. Zodat u kunt doen waar u goed in bent.’
Informatie waar u iets mee kunt
‘We voorzien u van concrete cijfers, analyses en bedrijfsinformatie waar u direct iets aan heeft. Zodat
u weet of u meer kunt investeren of juist beter een pas op de plaats kunt maken. En zodat u tijdig
kunt ingrijpen als er binnen uw organisatie financiële schade dreigt. Uw persoonlijke adviseur denkt
en rekent financieel, administratief en fiscaal met u mee, voor het hoogst haalbare rendement uit uw
activiteiten of uw kapitaal.’
Contactgegevens: WEA Deltaland, De Hofjes 18 te 3241 ML Middelharnis, telefoon 088 133 73 00,
www.weadeltaland.nl

‘D&J Computerservice is hét bedrijf als het gaat om computers en randapparatuur. Bij ons kunt u
terecht met alle problemen die samenhangen met uw computer. Wij specialiseerden ons de
afgelopen jaren in het oplossen van hard- en softwarematige problemen aan computers en
randapparatuur en dit tegen een voordelig tarief. Bij D&J computerservice bent u verzekerd van een
snelle en goedkope oplossing voor al uw computerproblemen. Of het nu gaat om de aanschaf van
een computer, laptop, printer of scanner, of de reparatie ervan , bij D&J Computerservice bent u aan
het juiste adres.’
D&J Computerservice is in januari 2011 opgezet door Danny Fris (24) en Joris Oldenhof (22). Beiden
hebben ruime ervaring in computertechniek en houden hun kennis continu up-to-date met
verschillende opleidingen. Danny behaalde in 2014 de opleiding MBO ICT systeembeheer niveau 4.
Joris behaalde in 2013 de opleiding tot geluidstechnicus (MBO Niveau 4).
‘Door elkaars kennis aan te vullen en samen te werken kunnen wij u de beste service leveren.
Doordat D&J Computerservice lage overheadkosten en goede afspraken met leveranciers heeft,
kunnen wij u de reparaties en computers voor een heel scherp tarief aanbieden.’
D& J Computers, Kerkepad 1c te Middelharnis, telefoon 0187-470967, www.djcomputerservice.nl

Van Dijk Techniek wordt duurzamer
“Niet alleen het aanleggen is
duurzaam, maar ook bij de
materialen kiezen we voor
duurzaam”, vertelt Pim van der
Linde, marketing specialist bij
Van Dijk Techniek.
Van Dijk Techniek is een
elektrotechnisch bedrijf voor
industrieel, zakelijk en
particulier. Ze leveren aan grote bedrijven als Croon en Huisman. En sinds een aantal maanden
gooien ze het helemaal over een andere boeg; duurzaam.
Nieuw en duurzaam
Pim van der Linde is nu ongeveer twee maanden bezig met de weg naar duurzaamheid. “Het bedrijf

was eerder al wel duurzaam ingesteld, maar nu krijgt het echt een boost”, zegt hij. “Het zat wel in de
diensten, maar het werd niet uitgedragen, we stonden er niet bekend om. We blijven gewoon
vernieuwen, met het oog op de toekomst”.
“In principe is alles wat we doen duurzaam, tenzij de klant anders wenst. Dat gebeurt wel eens als er
iets vervangen moet worden dat nog niet duurzaam is ingesteld”, aldus Pim. “We leveren
bijvoorbeeld slimme thermostaten, LED-verlichting en zonnepanelen. Daarnaast geven we advies wat
bij de klant past en installeert het team vervolgens alles zelf.
Service
“Bij Van Dijk Techniek staan we voor persoonlijke service, dat is zeer belangrijk voor ons”, vertelt
Pim. “Mensen kunnen bij ons
langskomen voor advies en we leveren
een goede kwaliteit tegen een eerlijke
prijs. We hoeven niet de laagste prijs te
vragen, maar ook zeker niet de hoogste.
De prijs die we vragen past goed bij wat
we leveren. En we leveren alleen wat moois, iets wat we zelf ook zouden willen hebben”.
Verbonden
Van Dijk Techniek is niet zomaar een bedrijf, het is ook partner van verschillende evenementen. “We
waren partner van het NK Wielrennen en we steunen De Jonge Spartaan en de
Ondernemersvereniging van Goeree-Overflakkee. Op deze manier verbeteren en verbreden wij onze
band met het eiland”, zegt Pim.
De nieuwe slogan vraagt ook om verbintenis door mensen vragen mee te doen. Duurzaam op weg,
fiets je met ons mee? vraagt mensen om ook duurzamer te gaan leven. “We doen ook wel eens win
acties op Facebook, we plaatsen foto’s van de zaak en foto’s van onze hond Pom scoren ook goed bij
onze volgers. Mensen vinden dat soort dingen leuk en het maakt ons een erg benaderbaar”, vertelt
hij lachend.
Kortingsactie!
Speciaal voor de lezers van Goeree-Overflakkee.nieuws.nl heeft
het bedrijf een kortingsactie opgezet. Alle lezers krijgen € 30,korting op een groepenkastinspectie. De werkwijze en resultaten
van de inspectie worden samengevat in een duidelijk rapport.
Hierin is te zien wat Van Dijk Techniek je aanbeveelt om
verbeteringen en/of aanpassingen in de installatie door te
voeren.
Om in aanmerking te komen voor de korting stuur je een mailtje naar info@vandijk-techniek.nl met
als onderwerp GO Nieuws kortingsactie.

