
Beste Leden, 

Eind van vorig seizoen is FC Meppel gestart met de nieuwe opzet van de sponsorcommissie met het project 
“FC Meppel Sponsoring The Next Level” 

Dit project heeft als doel om de sponsoring binnen FC Meppel structureel naar een hoger niveau te brengen.  
In het kort willen wij het volgende bereiken:  

• Excellent relatiebeheer en communicatie  
• Frequent contact tussen sponsoren, leden en mensen die FC Meppel een warm hart toe dragen  
• Duidelijke verwachtingen tussen sponsoren, leden en bestuur FC Meppel 

 
Gelukkig beschikken wij over een groot aantal sponsoren die ons al jarenlang steunen en door hun bijdrage zijn 
mooie doelen bereikt.  
Mede door deze sponsorbijdragen hebben wij de leden een mooie kantine en kleedkamers, overkapping, 
professionele uitstraling en een mooie tijd kunnen geven en dat willen wij graag blijven doen.  

Een nieuw team van enthousiaste vrijwilligers met nieuwe ideeën en een streven om onze mooie vereniging 
duurzaam op de kaart te zetten, heeft deze handschoen opgepakt.  

We hebben al diverse zaken in gang gezet en dit heeft al geresulteerd in een goed en waardevol klankbord 
gesprek om de ervaringen te delen met een aantal van onze trouwe sponsoren, een succesvolle introductie 
met meer dan 50 leden van de Club van 100, vele nieuwe sponsoren en een gezonde financiële basis voor 
komend seizoen. 

Graag willen wij jullie voorstellen aan de nieuwe sponsorcommissie: 

• Edwin van Bohemen 
• Nick Borneman 
• Jos Esselbrugge (Voorzitter Sponsorcommissie) 
• Erjan Gritter 
• Erik Hoeve 
• Hans Noppers (Bestuurslid Sponsorzaken) 
• Tom Reuvers 
• Erwin Nas 
• Theo de Vos 

 
Wij zullen jullie op de hoogte houden van onze aankomende activiteiten, onze nieuwe sponsoren en diverse 
acties. 
 
Mochten jullie vragen, aanmeldingen of suggesties hebben over sponsoring dan horen wij dat natuurlijk ook 
graag. 

Je kan ons aanspreken in de kantine of via de mail: 

commercie@fcmeppel.nl 

Tot snel! 

 


