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SPONSORAVOND DINSDAG 20 MAART DRUK BEZOCHT EN GROOT SUCCES 
 

 
Beste sponsor van sv PH Almelo,  
 
De jaarlijkse sponsoravond, dit keer georganiseerd in het nieuwe onderkomen(genaamd de ‘Nieuwe 
Garage’) van onze sponsoren Studio MAD, Adwise en Slag bij Almelo, was een geweldig succes.  
In de druk bezochte avond door ca. 100 personen (sponsoren en introducees) namen de gastheren 
Niels Neeskens, Gijs Westerbeek en Joost Gombert ons in deze avond mee op hun nieuwe 
locatie, de oude Ford garage onder gebouw Magna Porta, dat ze in mei dit jaar geheel zullen 
betrekken. Het wordt het creatieve visitekaartje van Almelo, waarin 
de 3 bedrijven elkaar zullen versterken. Dit samenwerkingsconcept 
werd gepresenteerd. Een dergelijke inspirerende omgeving is in de 
wijde omgeving niet te vinden.  
 
De heren Edwin Groenendal en Patrick Tiehuis van de ING 
namen het stokje over. Vanaf 1996 is ING een trouwe hoofdsponsor 
gebleken die Oranje en het Nederlandse amateurvoetbal  steunt in 
goede en minder goede tijden. In 2014 en 2016 hebben we, mede 
met de steun van onze ster- en kledingsponsor Studio MAD, de pitches weten te winnen voor de 
regio Almelo. Hierdoor zijn we, inclusief verlenging, verzekerd van de medewerking met ING voor in 
totaal 6 seizoenen.  
 
Nog voor de pauze gaf Stef van der Velden, via Sportbedrijf Almelo als ABC-functionaris actief bij 
onze vereniging, uitleg van de werkzaamheden en maatschappelijke verantwoordelijkheden die bij 
onze vereniging en voor onze wijk de Schelfhorst verder ontwikkeld worden. Sportief vergaderen is 
een van de vele mogelijkheden waar we onze sponsoren bij kunnen betrekken(zie onze bijlage).  
 
Na de pauze was het woord aan Ron Jans, scheidend trainer bij PEC Zwolle. Hij vertelde in een 
tweeluik met journalist Eddy van der Ley over zijn ervaringen in het voetbal en over de ervaringen 
met de PH-adepten Wout Brama en Brian van Loo in het bijzonder. Aansluitend kon het publiek 
vragen stellen en werd er zowaar nog een kwis gehouden.  
 
Voor de sponsoren hebben we een heel boeiende avond gehad met veel verschillende sprekers. 
De opzet was goed met veel diversiteit, zodat de aandacht er goed bij bleef. We danken iedereen 
van harte voor de komst en hopen op weer een hogere opkomst tijdens de volgende sponsoravond. 
 
De avond met als thema ‘Verbinden’ werd dit keer verzorgd door 
onze sponsoren: Westerhuis Verhuur, Sylvester Licht en Geluid, 
Knol Drankenservice, Nielz Café/Restaurant en Bakkerij Lubbers. 
De bediening werd verzorgd door onze eigen vrijwilligers.  
 
NB: over een paar weken zal er nog een film, vanzelfsprekend 
verzorgd door Studio MAD, volgen over de sponsoravond.  
 
Met sportieve groet, Vakgroep sponsoring PH Almelo 
 
Christian van Mook, Remco Zwijnenberg, Rick Schraven, Tom Marsman en Ton Wijnen  
 

 
PH IN DE MEDIA 

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom PH op onderstaande media: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.youtube.com/user/phalmeloo
http://www.facebook.com/people/ph-almelo/100002020872935
http://www.twitter.com/#!/phalmelo
http://www.phalmelo.nl/

