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De Businessmagazinecommissie, van links naar rechts: Kees Schoonhoven, Lammert Vlieger, Aart Lokhorst, Tess van Olst, Ernst te Kiefte, Rinze Kaatman, Johan van Pijkeren en Jarno Kwakkel.

heeft het VSCO’61 Business-
magazine 2015 in handen. Net als in 
de voorgaande drie edities vindt u 

hierin een doorsnede van de vele prachtige 
ondernemingen die VSCO’61 met hun 
sponsoring ondersteunen. Gezien de brede 
steun die VSCO’61 van het bedrijfsleven 
ontvangt kunnen we bijna zeggen dat u 
hierin een dwarsdoorsnede van het regionale 
bedrijfsleven aantreft. Wij brengen in dit 
magazine twaalf prachtige en bloeiende 
ondernemingen uit de regio onder uw 
aandacht. 
Daarnaast vindt u in deze editie verhalen uit 
onze vereniging. Zo zijn wij om tafel gegaan 
met het dagelijks bestuur, een relatief 
onbekend maar belangrijk orgaan. Daarnaast 
geeft Wilfred Westerhuis zijn uitgesproken 
mening over de sportieve prestaties van het 
eerste elftal van de Kanaries. We hebben 
Burgemeester Hoogendoorn aan de tand 
gevoeld over zijn visie op VSCO’61 en haar 

rol in de samenleving. En last but not least 
legt Gaston Sporre feilloos uit waarom 
sponsoring van een voetbalvereniging zo 
belangrijk is, zowel voor de vereniging als 
het bedrijfsleven.
Tijdens onze zoektocht naar interessante 
onderwerpen van ondernemers uit de regio 
zijn we ditmaal onder andere gestuit op 
Angelique Steenbergen. U ziet haar op 
de voorpagina en ze is eigenaresse van de 
winkel DKW Woonvision uit Oldebroek. In 
2014 werd DKW verkozen tot de gezelligste 
winkel van Gelderland en zij zijn in de laatste 
jaren enorm gegroeid. Reden genoeg dus 
om hier eens poolshoogte te gaan nemen. 
Daarnaast nemen we onder andere de schade 
op bij Dickhof, vragen we Gerrit Knikker naar 
zijn pluspunten en laten we ons in de watten 
leggen bij JPS Meubelstoffering. 
Gedurende het maken van het Business-
magazine blijkt ieder jaar weer dat bedrijven 
bestaan uit mensen. Ondernemers die 

allemaal een persoonlijk verhaal hebben. Een 
verleden dat ze gebracht en gemaakt heeft 
tot wie en waar ze nu zijn. In een heel aantal 
van deze artikelen zien wij dat VSCO’61 een 
belangrijke rol speelt. Wij, sponsoren en 
vereniging, hebben allebei een verbindende 
rol in de regio. Bedrijven brengen 
economische activiteit, werkgelegenheid en 
voorzieningen. Een bedrijf kan daarnaast 
een sociale ontmoetingsplek worden, dit zie 
je met name op de markt en in de winkel. 
Onze vereniging biedt de regio soortgelijke 
voordelen, het is dan ook prachtig om 
als vereniging en bedrijfsleven samen te 
werken en daarmee onze regio leefbaarder 
te maken. Dit Businessmagazine is daarmee 
wederom een ode aan ondernemerschap, in 
welke vorm dan ook!

Met sportieve groet,
Jarno Kwakkel 
Voorzitter Businessmagazinecommissie

U

voorwoord
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annemingsbedrijf Prins Bouw B.V., 
met vestigingen in ‘t Harde en 
Ermelo, is in de afgelopen jaren 

ondanks alle problemen in de bouwsector 
een stabiele factor gebleken. Dit heeft alles 
te maken met de visie van het familiebe-
drijf. Om dit te illustreren reageert eige-
naar Wim Prins, voor deze editie van het 
Businessmagazine, op drie tegenstellingen.

Werkgever of ondernemer?
“Werkgever, zonder enige twijfel. Natuurlijk 
ben ik ook een ondernemer en moeten we 
voor de continuïteit van het bedrijf ook 
positieve resultaten boeken, maar het is niet 

mijn belangrijkste drijfveer. We hebben werk 
te vergeven en dat geef ik graag aan de 
mensen die in veel gevallen al jaren werken 
bij Prins Bouw. Het is ontzettend belangrijk 
dat de mensen plezier in het werk hebben 
en dat ze zoveel mogelijk zekerheid erva-
ren. Dat geeft rust voor de medewerkers en 
mijzelf. Een belangrijke graadmeter voor de 
tevredenheid van onze medewerkers is het 
ziekteverzuim. In 2014 was het verzuimcijfer 
0,9%. Een uniek laag cijfer in onze branche. 
Gelukkig hebben we, ondanks de crisis, nog 
niemand hoeven ontslaan. Als we aan het 
eind van het jaar allemaal gezond zijn en we 
zijn trots op wat we hebben gepresteerd heb 

A

Bouwen draait 
om mensen
Hij is twee jaar geleden gestopt met voetballen en is tegenwoordig op zaterdagmiddag regelmatig op de golfbaan 
te vinden. De betrokkenheid bij VSCO’61 blijft echter onverminderd groot. Ruim tien jaar is Prins Bouw de 
hoofdsponsor van de voetbalclub uit Oosterwolde. De perfecte combinatie van een bedrijf en een sportvereniging 
die, volgens directeur Wim Prins, qua cultuur zo goed bij elkaar passen. 

hooFdSpoNSor IN BEEld

prins Bouw
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Bouwen draait 
om mensen

Bedrijfsactiviteiten:
Allround aannemersbedrijf dat gespeciali-

seerd is in nieuwbouw, verbouw, renovatie, 

onderhoud en restauratie van woningen en 

utiliteitsgebouwen. Prins Bouw adviseert, 

tekent bouwplannen en constructies en reali-

seert uitgewerkte ontwerpen. 

Eigenaar:
Wim Prins

Aantal medewerkers:
’t Harde: 69

Ermelo: 17

Contactgegevens:
Nijverheidsweg 20

8081 GW ’t Harde

Postadres:

Postbus 41

8081 ZG ’t Harde

Telefoon: 0525 - 653211

Fax: 0525 - 652678

Websites:

www.prinsbouwbv.nl

www.prinsprojectbv.nl

www.prinsbouwermelo.nl

Email: info@prinsbouwbv.nl

 @PrinsBouw

ik mijn belangrijkste doelen bereikt. Goede 
bedrijfsresultaten zijn dan vaak een logisch 
gevolg.”

Saneren of investeren?
“Het begint voor mij allemaal met een goede 
visie en daaraan blijven vasthouden. Door de 
crisis in de bouwsector is de vraag in de markt 
beperkt en op deze ontwikkeling moeten we 
goed anticiperen.
Ik kies dus voor investeren en dan vooral 
voor het investeren in mensen. Bij Prins Bouw 
werken goede mensen met liefde voor het 
vak dat ze uitoefenen. Onze medewerkers 
zijn opgeleid voor alle werkzaamheden op 
een bouw. Nieuwe medewerkers starten als 
leerling en volgen vier jaar lang ons eigen 
opleidingsprogramma. Hierdoor zijn we heel 
flexibel en kunnen we de mensen op veel 
plaatsen inzetten. We werken voor particu-
lieren en in de zakelijke markt en klanten 
kunnen bij ons terecht voor nieuwbouw, ver-
bouw en renovatie. We hebben de afgelopen 
jaren fors ingezet op kwaliteitsverbetering en 

leggen daarbij de verantwoordelijkheid voor 
de kwaliteit zo laag mogelijk in de organisa-
tie. Deze aanpak werpt zijn vruchten af, want 
bij de oplevering van de laatste woningen in 
Oldebroek-West was er geen enkel oplever-
punt. Ik ben erg trots op dit resultaat. Vanuit 
die goede kwaliteit gaan we nu verder wer-
ken aan het sneller en efficiënter bouwen.” 

“Ik kies voor investeren
en dan vooral in mensen”

Herstel of aanhoudende crisis?
“Er zijn onmiskenbaar tekenen van herstel 
van de woningmarkt. Ik ben positief gestemd. 
Er worden meer woningen verkocht en geluk-
kig hebben we voorlopig voldoende werk 
in de regio. We gaan ondermeer woningen 
bouwen in Oldebroek. Daarnaast proberen 
we ons naast ontwikkelend aannemer ook te 
positioneren als beleggend aannemer. Ik heb 
er vertrouwen in dat we dit ook uitstekend 
kunnen. Een voorbeeld hiervan is ons project 
in Vaassen. We financieren en ontwikkelen 
daar een kleinschalig wooncomplex van 17 
appartementen op de plek van een voorma-
lige basisschool. Het complex is erg geschikt 
voor één- en tweepersoons huishoudens en 
wordt gehuurd door een stichting die men-
sen met een verstandelijke beperking een 
mogelijkheid voor zelfstandig wonen biedt. 
Op deze wijze geven we invulling aan het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en creëren we waardevol werk voor onze 
medewerkers.”
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communicatie

Oosterwalstraat 10a | 8081 GH | ELBURG
T. 06 38 63 49 84 |  www.impulscommunicatie.nl | info@impulscommunicatie.nl

Afspraak maken!!

Hoe goed is uw bedrijf online?
Vraag een gratis adviesgesprek aan.  

websites | vindbaarheid | teksten | social media |  e-nieuwsbrieven

Veenweg 21  8096 PL Oldebroek
T | 0525 685 858  M | 06 5025 3065  

0525 690 912
E | info@timmerbedrijfvlieger.nl  

www.timmerbedrijfvlieger.nl
Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/kennis

Kennis voor ondernemers die we in huis
hebben, creëren we samen met ondernemers
en delen we voortdurend. In publicaties,
sectorprognoses en via de Rabo Kennis App.

Dat maakt de kennis van
de Rabobank zo toepasbaar.

Maar ook door
ondernemers.

Kennis voor
ondernemers.
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SpoNSor IN BEEld

Bovendorp
& Sellis

Al tien jaar lang zijn Henry Bovendorp en Nico Sellis actief in de regio. Bovendorp & Sellis is een 
hoveniersbedrijf dat is uitgegroeid tot een vakkundige onderneming die zich heeft toegelegd op alle 
facetten in de hovenierswereld. Ontwerpen, aanleggen, onderhouden en bestraten van tuinen, voor 
al deze zaken zijn klanten bij Bovendorp & Sellis aan het juiste adres.

tuininrichters 
met groene visie

enry Bovendorp en Nico Sellis, 
jeugdvrienden uit Elburg en 
Oostendorp, begonnen op kleine 

schaal met het aanleggen van tuintjes en 
bestratingen. “Klanten reageerden positief 
op onze projecten en via mond-tot-mond 
reclame kregen we steeds meer opdrachten. 
Tien jaar geleden besloten Henry en ik de 
stap te wagen en ons eigen hoveniersbedrijf 
te starten”, herinnert Nico zich. Na het voor-
zichtige begin met zijn tweeën werkt het 
jonge bedrijf, dat beschikt over een eigen 
mechanisatiepark voor tuinen, inmiddels met 
acht hoveniers aan verschillende projecten.

Succes
Bovendorp & Sellis groeide gewoon door 
tijdens de crisis en 2014 is opnieuw een 
productief jaar geweest. Nico heeft wel een 
verklaring voor het succes. “Onze aanpak 
spreekt blijkbaar aan. Door onze veelzijdig-
heid zijn we in staat om alle wensen van de 
klant in te vullen. Wij leggen nieuwe tuinen 
aan, maar we onderhouden de tuin eveneens 
en renoveren, indien noodzakelijk, een tuin 
volledig. Bijzonder is de kwaliteit van ons 
straatwerk. In tegenstelling tot veel andere 
hoveniersbedrijven hebben we dat volledig 
in eigen beheer. De kwaliteit van ons werk 

staat voorop. Henry en ik werken zelf altijd 
mee en daardoor heeft de klant altijd te 
maken met één vast aanspreekpunt.”

Visie
“Tuininrichters met groene visie”, zo noemen 
de ondernemers zichzelf. “Het eerste gesprek 
met een klant is enorm belangrijk”, vertelt 
Henry. “De ideeën en wensen van de klant 
vertalen wij in een passend ontwerp voor 
de tuin. We geven advies en nemen ons ont-
werp nog een keer met de klant door, zodat 
het volledig voldoet aan de verwachtingen.”  
“Het is vervolgens heel belangrijk dat we de 
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Bedrijfsactiviteiten:
Bovendorp & Sellis heeft zich toegelegd op 

het ontwerpen, aanleggen, onderhouden 

en bestraten van tuinen in iedere gewenste 

vorm.

Eigenaren:
Henry Bovendorp en Nico Sellis

Aantal medewerkers:
8

Contactgegevens:
Oude Harderwijkerweg 12

8085 PE Doornspijk

Telefoon Henry Bovendorp: 06 - 48714006

Telefoon Nico Sellis: 06 - 13164112

Website: www.bovendorp-sellis.nl

Email: info@bovendorp-sellis.nl

juiste mensen naar een klus sturen. Iedere 
medewerker van ons heeft zijn eigen specia-
liteit en daarmee borgen we dat we altijd de 
juiste kwaliteit leveren en komt de klant niet 
voor verrassingen te staan”, vult Nico aan.

Mentaliteit
Het werkgebied van de hoveniers strekt zich 
uit van Zwolle tot Harderwijk en van Epe tot 
Dronten. 80% van de klanten zijn particulie-
ren. Nico (links op de foto) en Henry typeren 
hun bedrijf als een no-nonsense organisatie. 
“Dat past bij deze regio. Net als onze klanten 
werken we hard voor onze boterham. Bij ons 
heerst geen negen tot vijf mentaliteit en we 
hebben veel plezier in ons werk. Hierdoor 
passen we ook goed bij een voetbalvereni-
ging als VSCO. Het is een enorm actieve ver-
eniging en de mensen waarmee we contact 
hebben stralen energie en betrokkenheid 
uit.”

 Ontwikkelen
“Door de beperkte omvang van ons bedrijf 
zijn we erg flexibel en dat willen we ook 
graag zo houden. Hovenier is een prachtig 
beroep en we willen zelf betrokken blijven 
bij de projecten en klanten.” Dat betekent 

echter niet dat Bovendorp & Sellis zich niet 
ontwikkelt. “We zijn continu bezig met 
verbeteringen. Onlangs hebben we onze 
website en huisstijl aangepast en een nieuwe 
brochure uitgegeven. Belangstellenden kun-
nen een kijkje nemen op de website en daar 
voorbeelden zien van de verschillende pro-
jecten die we hebben gerealiseerd. Het geeft 
een goed beeld van de kracht en creativiteit 
van ons team. Uiteindelijk draait het allemaal 
om de tevredenheid van de klant. Het groot-
ste compliment dat we kunnen krijgen is de 
blijdschap en trots die we bij onze opdracht-
gevers zien als we een project afgerond heb-
ben.”

“de ideeën en wensen 
van de klant vertalen wij 
in een passend ontwerp 
voor de tuin”
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Het Dagelijks Bestuur van VSCO’61 is misschien wel één van de minst bekende organen binnen de vereniging. Toch 
houdt zij zich bezig met belangrijke aangelegenheden en zijn ze onmisbaar voor het Hoofdbestuur. Het Dagelijks 
Bestuur bestaat uit voorzitter Ben Schreurs, secretaris Jan Kragt en penningmeester Ben van Pijkeren. Hoe kijken zij 
aan tegen de vereniging en haar rol in deze maatschappij? We leggen vier stellingen voor aan deze heren.

iemand kent het Dagelijks Bestuur en dat 
is maar goed ook!  
De heren zijn het allemaal eens dat er 

wel degelijk leden zijn die het Dagelijks Bestuur 
kennen. Met name mensen binnen de organisa-
tie weten het Dagelijks Bestuur goed te vinden 
en benaderen hen regelmatig met praktische 
zaken. “Ik vertrek voor de zekerheid op zaterdag 
in ieder geval 15 minuten eerder om tijd te heb-
ben om mensen te woord te staan”, licht Ben 
van Pijkeren toe. Het drietal komt maandelijks bij 
elkaar en samen bereiden zij de vergadering van 
het Hoofdbestuur voor. Daarnaast pakken ze drin-
gende zaken op en nemen hier beslissingen over. 
Er is ook een gedeelte van de leden die niet weet 
van het bestaan, de samenstelling en het nut van 
het Dagelijks Bestuur. “Enerzijds is dat jammer, 
anderzijds ook maar goed”, geeft Jan Kragt aan. 
“Wanneer bestuurders bij iedereen bekend zijn is 
dat vaak vanwege de verkeerde redenen.” 

Het Dagelijks Bestuur raadt ieder bedrijf aan om 
VSCO’61 te sponsoren. 
“Uiteraard!”, geven ze alle drie aan. De reden 
waarom is echter waar het hier om draait. Bij 
VSCO’61 heeft een sponsor de garantie dat het 
gesponsorde geld ten bate komt van de gehele 

vereniging. “Hiervan profiteert dus ieder lid want 
er gaat geen onevenredig deel naar de eerste 
selectie”, aldus Ben van Pijkeren. Ben Schreurs vult 
aan: “Van veel mensen hoor ik dat wij een hechte 
vereniging zijn met een prachtig sportpark, als 
sponsor wil je daar toch bij horen!” Het hoofdbe-
stuur heeft gekozen om te investeren in het sport-
park op het moment dat daar van overheidswege 
nog financiële steun voor was. Het gevolg daarvan 
is dat sportpark De Heughte volledig gemoderni-
seerd is en klaar voor de toekomst. Hiermee ver-
vult de vereniging een voortrekkersrol in de regio. 
Ben Schreurs licht toe: “Wij hebben een positieve 
uitstraling en door middel van onze faciliteiten en 
regionale functie bieden we een meerwaarde ten 
opzichte van andere verenigingen.”

De veranderingen in de maatschappij hebben 
weinig effect op VSCO’61. 
“Dat is zeker niet het geval”, reageert Jan Kragt 
direct. “Wij zien ook dat mensen minder tijd 
hebben en minder kunnen besteden.” Hierdoor 
wordt het lastiger om vrijwilligers te vinden en 
komt de druk vaak bij de bestaande vrijwilligers 
te liggen. “Mensen zijn steeds minder bereid of in 
staat om zelf een structurele vrijwillige bijdrage 
te leveren”, aldus Ben van Pijkeren. Toch is er wel 

  proFESSIoNAlS 

 BINNEN EEN AMAtEUrvErENIGING
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 BINNEN EEN AMAtEUrvErENIGING

Jan Kra
gt Ben van Pijkeren

Ben Schreurs

waardering voor de inzet van vrijwilligers onder 
de leden. “Wij hebben als vereniging een sterke 
binding met de samenleving en dat resulteert in 
een groot aantal vrijwilligers. Al is het ook hard 
werken om dit op peil te houden”, vertelt Jan 
Kragt. De vereniging wil leden op jonge leeftijd 
al betrekken bij het vrijwilligerswerk. “Binnen de 
jeugd zijn er allerlei acties voor de vereniging. Op 
die manier proberen we de leden vroegtijdig te 
stimuleren om actief voor de vereniging te zijn, 
jong geleerd is immers oud gedaan”, concludeert 
Ben Schreurs. 

Over 10 jaar is VSCO’61 een bedrijf dat voetbal als 
een product verkoopt. 
“Het besturen van een vereniging lijkt steeds 
meer op een bedrijfsvoering”, reageert Ben van 

Pijkeren. Alle drie zijn het echter met elkaar 
eens dat een amateurvereniging geen bedrijf zal 
worden. “Vrijwilligerswerk moet vrijwillig blijven 
en dat is nu ook juist de verbinding die we met 
elkaar hebben. Voor vrijwilligerswerk krijg je 
andere dingen terug dan voor je betaalde werk, 
hier moet je het meer zoeken in sfeer en een 
uitgesproken waardering”, aldus de voorzitter. 
De bestuurders merken wel dat veel als vanzelf-
sprekend wordt gezien. De vereniging moet op 
sommige gebieden vooral ontzorgen in plaats 
van vragen om extra belasting. Ben van Pijkeren 
besluit: “Vanaf 2015 moeten we als vereniging wel 
volledig zelfstandig zijn, we hebben te maken met 
een terugtrekkende overheid en dat betekent dat 
we het samen met de leden en sponsoren moeten 
doen.” 
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“we moeten 
het samen met 
de leden en 
sponsoren doen, 
zeker in de 
toekomst”
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www.companjenconstructi es.nl

Leveren en monteren van o.a. 
Staalconstructi es

Machinebouw
Kunstwerken
Hekwerken
Bordessen

Trappen
Spanten
Lateien Bij Companjen 

scoort u altijd



De bal is rond...

Autobedrijf Jedi, onderscheidend in service en kwaliteit.

Schepenveld 49  |  3891 ZK  |  Zeewolde  |  Telefoon  036 - 522 13 30 

Markerkant 1402  |  1314 AR  |  Almere      |  Telefoon  036 - 533 20 20

www.jedi.nl

Sinds 2 januari is Jedi 
weer terug op de vertrouwde plek 

aan de Markerkant in Almere!



SpoNSor IN BEEld

dkw 
woonvision

DKW Woonvision is in de loop der jaren uitgegroeid tot een inspirerende woonwinkel. 
Angelique Steenbergen runt de zaak samen met haar echtgenoot Aart. Wat is het ‘geheim’ 
van hun succes? Wel, er zijn meerdere aspecten die ervoor zorgen dat DKW Woonvision de 
gevestigde naam is die het is. Het is een combinatie van lef, hart voor de zaak, Kolony en 
passie. 

ef om als vrouw aan het hoofd te staan, 
ondernemer te zijn en je gevoel te volgen. 
Angelique vindt het “wel stoer” om op de 

voorpagina van het Businessmagazine te staan, dat 
voornamelijk is gevuld met mannelijke ondernemers. 
Toen ze begon vanuit het schuurtje achter het huis 
moest echtgenoot Aart mee naar beurzen, Angelique 
werd door de veelal mannelijke vertegenwoordigers 
niet aangesproken, niet serieus genomen. Nu is DKW 
een inspirerende woonwinkel van ruim 3000 m2. 
Angelique is tevreden nu de laatste verbouwing achter 
de rug is, maar zegt daar direct bij: “Ondernemer blijf 
je altijd, je bedenkt zo weer iets nieuws.”

Hart voor de zaak 
Angelique heeft hart voor de zaak. Samen met Aart 
is ze er vol voor gegaan en ook de kinderen helpen 
mee aan het succes van het familiebedrijf. “De kin-
deren hoeven niet mee te werken in de winkel. Ze 
zijn vrij om bezig te zijn met hun studie of andere 
leuke dingen, maar ze willen graag in de winkel zijn.” 
Angelique vertelt hoe haar kinderen een deel van de 
onderneming op zich nemen. “Arjan is nu 24 en is 
eigenlijk een hele goede rechterhand. Mijn dochter 
Wendy (21) studeert in Amsterdam en neemt een groot 
gedeelte van de sociale media op zich. Zelf kijk ik 
nauwelijks op onze sociale mediakanalen. Ik erken het 
belang ervan, maar ik heb er eigenlijk niet de tijd voor. 
Daarom is het fijn dat mijn kinderen het leuk vinden 
om dit bij te houden, zo doen we het echt samen.”

Kolony 
DKW Woonvision is groter dan alleen de woonwinkel 
aan de Zuiderzeestraatweg. Achter de enorme woon-
winkel zit een groothandel die landelijk opereert. In 
de groothandel wordt het merk Kolony verkocht aan 
woonwinkels. De winkel is het visitekaartje. “In de win-
kel hebben we voor 90% aan producten uit de Kolony-
lijn staan.” Voor het merk Kolony reist Angelique twee 
keer per jaar naar China en India. Die artikelen worden 
geïmporteerd en verkocht in de winkel, maar ook aan 
woonwinkels en de groothandel. Het grote voordeel 
aan het merk Kolony is dat je zelf mag weten hoe je 
de winkel inricht. “Winkels van grote ketens zitten vast 
aan een bepaalde sfeer, wij kunnen zelf bepalen wat 
we inkopen en welke sfeer we willen laten zien.” 

Passie 
De belangrijkste succesfactor van DKW Woonvision 
is passie. “We doen dit werk niet om rijk te worden, 
maar omdat het ons leven is”, legt Angelique uit. 
“Soms vertellen mensen me dat ze langskomen omdat 
ze een rotdag hebben gehad en even een rustplek  
willen vinden om op te laden.” Ze ervaart dat de 
wereld steeds harder wordt en de mensen steeds kri-
tischer. Ze geniet ervan om mensen blij te maken met 
items uit haar winkel, die tot op de centimeter nauw-
keurig ingericht wordt tot een sfeervolle woonkamer. 
“Dat is de allergrootste kracht van DKW Woonvision, 
de passie om mensen blij te maken met mooie meubels 
en accessoires die van een huis een thuis maken.” 

l

het geheim van 
dkw woonvision
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Bedrijfsactiviteiten:
DKW Woonvision is een woonwinkel waarvan 

de meeste producten komen uit de eigen lijn 

Kolony, dat ook aan woonwinkels verkocht 

wordt vanuit de groothandel. Daarnaast 

organiseert DKW Woonvision meerdere keren 

per jaar inspirerende en gezellige workshops.

 

Eigenaren:
Angelique en Aart Steenbergen

Aantal medewerkers:
15

Contactgegevens:
Zuiderzeestraatweg 218-220

8096 CH Oldebroek

Telefoon:  0525 - 633707

Fax: 0525 - 630149

Website: www.kleinewinst.nl

Email: info@kleinewinst.nl

 facebook.com/DKWwoonvisionOldebroek 

 pinterest.com/dkwwoonvision

“van een huis
een thuis maken”



HATTEMERBROEK - ZWOLLE

NR.1 IN
BBQ & BUFFETTEN

038-3765976  038-4217437



De boekett enspecialist

boekett en | snijbloemen | planten | woondecorati e | gelegenheidsbloemwerk

Klokbekerweg 162
8081 JJ Elburg

0525 - 68 16 68
info@debloemenhof.nl
www.debloemenhof.nl

Kantoorwensen op maat
Hollander

hollanderopmaat.nl

Kantoor & Computerartikelen 
Kantoormachines

Kantoor & Projectinrichting
Facilitaire producten

Audiovisuele producten

info@hollanderopmaat.nl
hollanderopmaat.nl

06 - 53 993 990

KANTOORWENSEN, WIE HEEFT ZE NIET?

Voor al uw installatiewerkzaamheden

gas • water • verwarming
luchttechniek • airco • sanitair

elektra • dak- & zinkwerk
data • beveiliging • riolering

24-uurs storingsdienst

A Westerlengte 18, 8081 PZ Elburg
T 0525-653533 - F 0525-654845

E info@faberinstallatietechniek.nl

Kijk voor meer informatie op
www.faberinstallatietechniek.nl
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Na jarenlange ervaring in de vastgoedwereld, besloot Dirk Boeve in 2011 om zelf een 
makelaarskantoor te beginnen. Nu, bijna vier jaar later, is zijn kantoor uitgegroeid tot een 
betrouwbare en gevestigde naam op de Noordwest Veluwe. Tijd om eens onder de loep 
te nemen hoe eigenaar Dirk Boeve dit gerealiseerd heeft. 

Meer dan alleen 
makelaar

SpoNSor IN BEEld

Boeve
Makelaardij
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bent in 2011 in een vrij moeilijke 
tijd begonnen met uw eigen kan-
toor. Hoe is uw bedrijf ontstaan? 

“In goede economische tijden is men niet 
zo kritisch. Het gaat de meeste mensen 
voor de wind. Dit zagen we onder andere 
terug in sterke prijsstijgingen en korte 
doorlooptijden. Wanneer de crisis toeslaat 
wordt dit anders, want er is veel aanbod, 
een afnemende vraag en er zijn beperkte 
financieringsmogelijkheden. Voor mij was 
dit het geschikte moment om te starten, 
want juist dan kun je je meerwaarde laten 
zien. De resultaten spreken voor zich want 
we groeien ieder jaar!”

Op welke segmenten richt u zich?
“Ik ben actief in zowel de woningmarkt als 
in de markt voor bedrijfsruimten. Mijn focus 
ligt op de gemeenten Elburg, Oldebroek en 
Nunspeet. Vanuit mijn kantoren in Elburg 
en Nunspeet bestrijk ik het grootste gedeel-
te van de Noordwest Veluwe. Uiteraard zijn 
er ook uitschieters naar de polder of de 
randmeergemeenten.”

Waarin onderscheidt u zich van uw collega 
makelaars?
“Een betrouwbaar, helder en realistisch 
advies voor een concurrerende prijs. Hoewel 
mijn advies niet altijd leuk is, denk bijvoor-
beeld aan verkoop voor een lagere prijs 
dan de hypotheeksom, vind ik toch dat ik 
mijn klanten moet wijzen op de risico’s en 
gevolgen. Helaas doen niet alle makelaars 

dat. Er wordt nog te vaak meegegaan in 
de verwachtingen van de klant, met teleur-
stellingen achteraf als gevolg. Ik ben deze 
teleurstelling liever voor. Verder sta ik voor 
een actieve aanpak waarbij mijn klant, wan-
neer hij dat wil, actief kan meewerken aan 
de verkoop. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf 
de bezichtigingen doen, foto’s maken of de 
woning publiceren via social media.” 

Hoe vertaalt u uw expertise naar de markt 
die steeds transparanter wordt?
“Ik ben gecertificeerd registermakelaar–
taxateur wonen en MKB plus registertaxa-
teur bedrijfsmatig vastgoed en ingeschreven 
in het register van Stichting VastgoedCert te 
Rotterdam. Dit zorgt in combinatie met een 
jaarlijkse hercertificering voor een waarbor-
ging van de kennis en kunde. Doordat de 
klant steeds meer informatie op internet 
kan vinden, fungeren wij meer en meer 
als vraagbaak voor kennis in de diepte. Dit 
maakt het vak in mijn ogen nog leuker.”

Dit is het eerste jaar dat u sponsor bent van 
VSCO’61. Waarom hebt u voor het sponsor-
schap gekozen?
“Laat ik voorop stellen dat het mij ont-
breekt aan enig voetbaltalent. Toch draag ik 
de vereniging VSCO’61 een warm hart toe, 
omdat ze een belangrijke maatschappelijke 
taak vervullen. Daarnaast lopen er veel 
potentiële klanten rond, waarvoor ik ooit 
wat hoop te kunnen betekenen.” 

U

Meer dan alleen 
makelaar

Bedrijfsactiviteiten:  
Aan- en verkoop, aan- en verhuur, taxaties en 

waarderingen, consultancy 

 

Eigenaar:  

Dirk Boeve

Aantal medewerkers:  

2

Contactgegevens: 
Jufferenstraat 1

8081 CP Elburg

Telefoon: 0525 - 651397  /  0341 - 251845

Website: www.boevemakelaardij.nl

Email: info@boevemakelaardij.nl

 facebook.com/boevemakelaardij

 @boevemakelaar

 

“Een betrouwbaar, helder en 
realistisch advies voor een 
concurrerende prijs, daar sta ik voor”





THIJSSTOEL.NL
N I E U W  &  G E B R U I K T  W I TG O E D 0 3 8 - 3 7 6  1 6  5 2

W E Z E P

thijs stoel

groot in nieuw en tweedehands

            “Een bijzondere locatie voor bijzondere momenten” 

   

 

BUITENPLAATS NATUURLIJK GOED 
                           *Luxe Bed & Breakfast  *Verkoop Veluws Weidevlees       

                           *Zakelijke bijeenkomsten                                     *Proeflokaal 

                    

Puur genieten met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en respect voor natuur en milieu! 

Gerrit van de Weg & Alaine Kruithof 

Winterdijk 6 8097 SK Oosterwolde (Gld.) 

Voor reserveringen Tel. 06-42674351 

                                                WWW.NATUURLIJKGOED.INFO 



GEMENGdE GEvoElENS

NA EErStE SEIZoENShElFt

Vorig jaar mocht ik mijn eerste 
bijdrage leveren aan het 

Businessmagazine. Dat was ook 
rond deze tijd. Ter inspiratie heb 
ik even gecheckt wat ik vorig jaar 
heb geschreven. Conclusie: Met 
betrekking tot de resultaten had 

ik bijna hetzelfde stuk kunnen 
gebruiken. 
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orig jaar schreef ik over onze kracht 
in thuiswedstrijden. Halverwege 
hadden we thuis één keer gelijk 

gespeeld en de rest gewonnen (doelsaldo 
20-4). Dit seizoen hebben we halverwege 
thuis één keer verloren en verder alles 
gewonnen (doelcijfers 22-5). Ik schreef ook 
over onze slechte resultaten in uitwedstrijden 
(zeven punten). Dit jaar is dat met drie 
punten niet anders. 

Vorig jaar gingen we met 23 punten de 
winterstop in en stonden we op de vijfde 
plek. Nu staan we met 21 punten op plek zes. 
Toch vind ik dat we gegroeid zijn, ondanks 
dat dit qua punten en positie niet zichtbaar 
is. Vorig seizoen zakten we mentaal nog wel 
eens door het ijs. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan de uitwedstrijden tegen Hoevelaken 

en ’t Harde. Dit seizoen hebben we nog 
geen wedstrijd gehad waarin dat gebeurd 
is. Het enige probleem waar we mee te 
kampen hebben is ons scorend vermogen. 
Ten opzichte van vorig seizoen creëren we, 
door verdere verbetering van ons veldspel, 
meer kansen. Echter, we halen daar veel te 
weinig rendement uit. Met een ‘normaal’ 
gemiddelde hadden we de uitwedstrijden 
tegen Zwart-Wit’63 en EZC’84 absoluut 
gewonnen en hadden we tegen AGOVV 
minimaal een punt gepakt. Dan hebben we 
het over 5 punten extra en dat is precies het 
verschil tussen in de top meedraaien of in 
de middenmoot staan. Maar ‘als’ telt niet in 
de sport. Het totaalplaatje moet simpelweg 
kloppen om kampioen te worden en wij 
missen vooralsnog een belangrijk stuk van 
dat totaalplaatje. 

v

ColUMN  
wIlFrEd
wEStErhUIS

 



 “ jong talent
ontwikkelt zich 
heel positief en 
geeft vSCo’61 
toekomst”
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Door de nederlaag in de laatste 
thuiswedstrijd tegen EFC’58 gaan we met 
gemengde gevoelens de winterstop in. 
Enerzijds uiteraard teleurgesteld omdat we 
door deze nederlaag bovenin afhaken en 
kansloos zijn voor het winnen van de tweede 
periode. Anderzijds zie ik toch wel degelijk 
positieve punten. Dat komt omdat ik niet 
alleen naar de ranglijst wil kijken om mijn 
gevoel te laten bepalen. Dat gevoel wordt 
ook gevormd door andere ingrediënten. 
Onderstaand in willekeurige volgorde een 
opsomming:

n    Spelers en publiek geven aan dat ons 
spelletje aantrekkelijk is om te spelen en 
om naar te kijken

n    Veel collega-trainers vinden VSCO’61 de 
best voetballende ploeg in de competitie

n    Ondanks ons aanvallende spel en 
de daarmee gepaard gaande risico’s, 
hebben we de minste tegendoelpunten. 
Daarnaast creëren we voldoende kansen 
om tot scoren te komen

n    Jong talent ontwikkelt zich heel positief 
en geeft VSCO’61 toekomst: Ruben 
Sleurink, Wesley Pater, Jesse Rietberg, 
Dominique van de Grift, Jan van ’t Oever, 
Sebastiaan van de Weg

n    Trainingsopkomst en –inzet is uitstekend 

n    Er wordt volop strijd geleverd in 
wedstrijden

n    Het team presenteert zich ook echt als 
een team, zowel binnen als buiten het 
veld 

Ik geef toe: Het is lastig om die positieve 
punten te blijven zien als dat niet vertaald 
wordt naar de gewenste positie op de 
ranglijst. En ik begrijp heel goed dat 
supporters zich focussen op die ranglijst. Om 
tot betere resultaten te komen moeten we 
wel blijven analyseren waar de problemen 
zitten. Dan is in mijn ogen de conclusie dat 
we maar één probleem hebben en dat is het 
ontbreken van scorend vermogen! Dat heeft 
te maken met kunde, maar soms ook met 
vorm en vertrouwen. We gaan er uiteraard 
alles aan doen om daar verandering in te 
brengen. 

Na de winterstop krijgen we direct de top 
drie op ons pad. Na die wedstrijden zal 
blijken of we opnieuw aangehaakt zijn, of 
dat we alleen via de derde periode een plek 
in de nacompetitie kunnen veroveren…

Met sportieve groet,
Wilfred Westerhuis
Hoofdtrainer VSCO’61

 



30 B u s i n e s s m a g a z i n e  v SCo ’ 6 1  |  J a a r g a n g  2 0 1 5

SpoNSor IN BEEld

Silica Nova

Onder alle omstandigheden willen voetballers gebruik kunnen maken van een strakke grasmat. Sinds vorig jaar 
heeft VSCO’61 een kunstgrasmat die dit realiseerbaar maakt. Silica Nova is het bedrijf dat het onderhoud aan deze 
kunstgrasmat uitvoert en ervoor zorgt dat alle teams een perfect geprepareerd voetbalveld tot hun beschikking 
hebben. Eigenaar Bas Doornewaard vertelt meer over ‘het nieuwe zand’.

Nieuw Zand

eel mensen hebben wel eens 
gehoord van de naam Silica Nova. 
Wat is het voor bedrijf?

“Sinds 2005 is het bedrijf gehuisvest in 
Oosterwolde. We zijn gespecialiseerd in het 
onderhouden van alle soorten kunstgras-
velden, van voetbalvelden tot tennisbanen. 
Daarnaast houden wij ons bezig met het 
demonteren en revitaliseren van bestaande 
velden. 
Dankzij de jarenlange ervaring weten wij 

waar we op moeten letten en zijn wij onder-
houdsexpert op het gebied van kunstgras-
velden. Klanten zijn tevreden, omdat we 
creatief zijn en oplossingsgericht denken. 
Door onze innovatieve methodes op het 
gebied van onderhoud en revitalisatie zijn 
wij levensduur verlengend bezig en kan 
bestaand kunstgras vaak drie tot vijf jaar 
langer mee. Deze duurzame aanpak is goed 
voor de klant en voor het milieu. Zelfs in 
Scandinavische landen kennen de mensen 

“Zelfs in 
Scandinavische landen 
kennen de mensen het 
bedrijf Nieuw Zand”

v



Bedrijfsactiviteiten:  
Silica Nova is specialist in kunstgrasonder-

houd, -revitalisatie en -demontage. Met een 

vakbekwaam team voeren zij alle vormen 

van onderhoud aan kunstgrasvelden uit. 

Silica Nova is gespecialiseerd in kunstgras 

tennis-, hockey-, voetbal- en korfbalvelden.

Eigenaar:  

Bas Doornewaard 

Aantal medewerkers:  
4

Contactgegevens:
Zwarteweg 62

8097 PX Oosterwolde

Telefoon: 0525 - 621223

Website: www.silicanova.nl 

Email: info@silicanova.nl

 facebook.com/silicanova
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het bedrijf ‘Nieuw Zand’, oftewel Silica 
Nova.”

Wat doen jullie met een oud of vervallen 
kunstgrasveld?
“Een intensief bespeeld kunstgrasveld zal 
ongeveer tien jaar mee gaan. Na deze 
periode zal het kunstgras verwijderd 
worden voor recycling of hergebruik. 
Silica Nova heeft speciale machines 
ontwikkeld die het aanwezige vul-
lingsmateriaal zoals zand en rubber uit 
het kunstgras halen en deze van elkaar 
scheiden. Het zand of rubber kan, indien 
de kwaliteit nog voldoende is, worden 
hergebruikt in het nieuw te verleggen 
kunstgrasveld. Als het veld helemaal 
verwijderd moet worden, dan zal het 
restmateriaal geleverd worden aan recy-
clebedrijven. Hier wordt oud kunstgras 
hergebruikt voor kunststofproducten, 
zoals auto onderdelen, telefoonhoesjes, 
drainagebuizen et cetera.”

VSCO’61 heeft sinds vorig jaar een 
nieuw kunstgrasveld. We zien wekelijks 
het prachtige eindresultaat, maar hoe 
wordt een kunstgrasveld aangelegd?
“In het begin wordt de omheining 
weggehaald, zodat er ruimte ontstaat 
om vijftig centimeter uit te graven. Er 
wordt vervolgens veertig centimeter 
grof zand gestort en niet te vergeten 
een drainage op de bodem. De laatste 
tien centimeter is een specialiteit. Deze 
bestaat uit een laag gesteente met een 
hoge waterdoorlatendheid en een textiel 
tussen de inmiddels bestaande funda-
tie en het kunstgras. De kunstgrasmat 
wordt met stroken van vier meter aan 
elkaar gelijmd, zodat het kunstgrasveld 

één geheel is. De witte lijnen worden 
erin gelijmd en uiteindelijk wordt het 
vullingsmateriaal op het veld gestrooid. 
Het vullingsmateriaal bestaat uit speciaal 
zand en gerecyclede rubberen korrel-
tjes.”

Veel voetballers spelen liever op een 
natuurlijke grasmat. Wat is nou het 
grootste voordeel van een kunstgras-
veld?
“Het grootste voordeel van kunstgras is 
dat er altijd op gespeeld kan worden. 
Zelfs bij sneeuw en vorst kunnen de 
sporters er gebruik van maken. Als een 
natuurlijke grasmat goed onderhouden 
wordt, dan kan er ongeveer 400 uur op 
gespeeld worden. Een kunstgrasveld 
zoals bij VSCO kan wel twaalf tot vijf-
tien jaar mee, voordat het gedemon-
teerd of gerevitaliseerd moet worden. 
In Noorwegen daarentegen kunnen de 
velden maar acht tot negen jaar mee, 
dit komt omdat hier intensiever gebruik 
gemaakt wordt van de velden. Om 9:00 
’s morgens maakt de eerste schoolklas 
gebruik van de overdekte kunstgrasmat 
en om 22:00 uur ’s avonds sluit de laatste 
sportvereniging de hal.”  

Tot slot: Silica Nova is een trouwe spon-
sor van VSCO’61. Waarom?
“In de eerste plaats zijn wij sponsor van 
deze club, omdat wij graag wat willen 
doen voor de plaatselijke verenigingen. 
VSCO is een vooruitstrevende club en 
daar willen wij graag ons steentje aan 
bijdragen. Daarnaast is deze grasmat 
ons visitekaartje en komen we via de 
vereniging graag in contact met nieuwe 
klanten.” 



Winkelcentrum ‘De Vrijheid’ - Elburg
Email: info@pcelburg.nl - Internet: www.pcelburg.nl 

Telefoon zakelijk: (0525) 74 40 51 - Telefoon particulier: (0525) 69 06 25

Glasvezel adviseur in
samenwerking met



Robbertsmatenstraat 17
8081 HL Elburg
T     0525 62 1414
F     0525 62 2209
M    06 2250 8593
E     info@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl
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SpoNSor IN BEEld

pleijter technisch 
Management en 
Advies

“Ik zit in een tak van sport die bij veel mensen niet bekend is, het 
spreekt weinig tot de verbeelding.” André Pleijter van Pleijter 
Technisch Management en Advies legt uit wat technisch management 
eigenlijk inhoudt en hoe het komt dat zijn onderneming succesvol is. 

a jarenlange ervaring in de pro-
cestechniek bij Celavita begon 
André Pleijter in 2008 met zijn 

eigen onderneming. In 2011 kwam Gerrit 
Jan Mulder het bureau versterken. “Ik ben 
begonnen op 29 februari 2008, dus één keer 
in de vier jaar gaan we uit eten om dit te 
vieren.”

Project engineering is feitelijk het proces 
technisch vormgeven van grondstof tot 
eindproduct en zoals André het uitlegt: 
“Van bijvoorbeeld ongewassen aardappels 
naar chips in een zak. Het is het ontwerpen 
van productielijnen. Wat Pleijter Technisch 
Management en Advies doet is kijken welke 
schakels nodig zijn binnen dit proces en 
hoe dat het best vormgegeven kan worden. 
Doordat ik ervaring heb binnen alle facetten 
van een productiebedrijf kan ik me goed 
inleven in alle partijen. Hierdoor kunnen ze 
me eigenlijk loslaten.”

Wat Pleijter Technisch Management en 
Advies onderscheidt is de jarenlange erva-
ring en expertise die André Pleijter en Gerrit 
Jan Mulder samen hebben. De natuurlijke 
verdeling van de taken binnen de orga-
nisatie is logisch. André neemt vooral het 
voortraject en ontwerp voor zijn rekening, 
waar Gerrit Jan het inwerking stellen en het 
natraject verzorgt. Doordat beide heren zelf 
begonnen zijn op de werkvloer kunnen ze 
proactief meedenken. Hierbij worden ook 
de wensen van de mensen die ermee moe-
ten werken meegenomen. 

André Pleijter legt uit dat hij niet veel 
verschillende opdrachtgevers tegelijk 
heeft. “Een goede relatie opbouwen 
vind ik belangrijk. Zo ontstaat een ver-
trouwde relatie die ook duurzaam is.” 
Hij ziet zijn werk niet als het uitvoeren 
van een opdracht, maar meer als een 
samenwerkingsverband. “Hierdoor blij-
ven opdrachtgevers terugkomen.” Wat 
volgens hem ook meespeelt is dat Pleijter 

Meedenken en kennis 
toevoegen

N



Technisch adviesbureau voor industriële bedrijven
Zuidwendigeweg 3 
8097 RL  Oosterwolde

0525-621149 / 06-53670155
www.pleijter.nl 
info@pleijter.nl
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Technisch Management en Advies kennis 
toe kan voegen aan een project in ontwik-
keling. Niet alleen de opdracht uitvoeren 
naar tevredenheid, maar het proces daad-
werkelijk verbeteren. Hij legt uit dat veel 
productiebedrijven goed renderende orga-
nisaties zijn met een behoorlijke cash flow. 
Hierdoor blijven ze investeren in de pro-
ductielijnen en dat is gunstig voor Pleijter 
Technisch Management en Advies.

In tegenstelling tot veel ondernemers hecht 
André Pleijter minder waarde aan een duur 
commercieel verhaal, een ‘gelikte’ website 
en sociale media. “In mijn tak van sport is 
dat niet zo belangrijk en daarnaast ben ik 
niet op zoek naar veel opdrachtgevers of 
naamsbekendheid, ik vind het belangrijk 
dat opdrachtgevers terug blijven komen 
omdat ze weten wat ze krijgen.” Dit komt 
volgens hem doordat techneuten geen 
commerciële mensen zijn, ze houden niet 

van dure verkooppraatjes. “De productie-
bedrijven zijn super commercieel, binnen 
de technische wereld van dezelfde produc-
tiebedrijven speelt dat niet.” De mentaliteit 
is dan ook: doe maar gewoon, niet lullen 
maar poetsen en goed werk afleveren. 
“Opdrachtgevers hebben liever een spij-
kerbroek dan een pantalon omdat dit sim-
pelweg makkelijker werkt. Ze prikken wel 
door het pak en de dure auto heen.” 

Ook sponsoring is geen primaire noodzaak 
binnen zijn bedrijf. Dit doet hij vooral 
omdat hij het zelf wil en zo een steentje bij 
te dragen aan de maatschappij. “Ik zie mijn 
reclamebord hangen langs het hoofdveld 
van VSCO’61 en vraag me af of iemand 
langs de lijn dan doorheeft wat ik eigenlijk 
doe, maar gezien mijn sterke binding met 
de vereniging ben ik er trots op dat hij er 
hangt.” 

Bedrijfsactiviteiten:
Pleijter Technisch Management en Advies ver-

zorgt diverse diensten op het gebied van pro-

cestechniek waaronder interim-management, 

projectmanagement, technische innovaties en 

ondersteuning rondom wet- en regelgeving. 

Eigenaar:
André Pleijter

Aantal medewerkers:
2

Contactgegevens:
Zuidwendigeweg 3 

8097 RL Oosterwolde 

Telefoon: 06 - 53670155

Website: www.pleijter.nl 

Email: info@pleijter.nl

“Een goede relatie 
opbouwen vind ik 

belangrijk. Zo ontstaat 
een vertrouwde relatie 

die ook duurzaam is”
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Bakker Tuinen is een dynamisch hoveniersbedrijf op 
de Noordwest-Veluwe waar kwaliteit en persoonlijke 
service hoog in het vaandel staan. Bakker Tuinen 
adviseert particulieren en bedrijven over ontwerp, 
aanleg, onderhoud en sierbestrating.

info@bakker-tuinen.nl
06-125 815 90

www.bakker-tuinen.nl

krantenadvertentie_Bakker-Tuinen_190x135mm.indd   1 21-1-2014   20:15:42
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e liefde voor sporten heeft hij 
niet van een vreemde: “Mijn opa 
heeft mij besmet met het sportvi-

rus. Vroeger was er echter geen tijd om te 
sporten, alle kinderen moesten thuis mee-
werken. Op latere leeftijd heb ik veel aan 
schaatsen en motorsport gedaan en sinds 
enkele jaren ben ik overgestapt op de race-
fiets en ATB. Onze kinderen waren vroeger 
altijd actieve sporters. Mijn twee zoons en 
de jongste dochter hebben allemaal gevoet-
bald bij DETO. Door studie en werk zijn ze 
inmiddels  gestopt, maar ik stond altijd met 
veel plezier langs de lijn.”

Samen sporten is belangrijk, vindt burge-
meester Hoogendoorn: “Actief sporten is 
gezond. Niet alleen voor het lichaam, maar 
ook voor de geest. Als je dat met elkaar 
doet, binnen een vereniging, is dat extra 
waardevol voor jezelf en de gemeenschap. 
Wij mensen zijn immers sociale wezens. Je 
bent met elkaar aan het sporten, maar je 
bent ook met elkaar in gesprek. Dus ook als 
iemand binnen de vereniging niet lekker in 
z’n vel zit, kan je elkaar daarbij helpen.”

Hoogendoorn benadrukt dat die signale-
ringsfunctie extra belangrijk wordt. “Er 
wordt veel gesproken over de participatie-
samenleving. Natuurlijk blijft het sociaal 
vangnet gehandhaafd, maar het is evident 
dat de rol van de overheid verandert. Net als 
in een bedrijf kunnen we niet meer geld uit-
geven dan dat er binnenkomt. Natuurlijk is 
het niet leuk dat er bezuinigd moet worden, 
maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd 
dat het beter is dat de samenleving, zowel 
inwoners als bedrijven, meer verantwoorde-
lijkheid krijgt. Niet voor niets is onze slogan 
‘Oldebroek voor mekaar’.”

Deze transitie gaat gepaard met de nodige 
uitdagingen, maar Hoogendoorn is ervan 
overtuigd dat dit op termijn een gezonde 
situatie oplevert: “We zijn met elkaar een 
proces ingegaan. De betrokkenheid van 
inwoners en bedrijven binnen de gemeente 
neemt toe. De gemeente wil het initiatief 
bij de samenleving neerleggen. Met elkaar 
moeten wij de schouders eronder zetten 
en samenwerken als een team. Doe je dat 
goed, dan zorgt dat voor onderlinge ver-
bondenheid. Bovendien is het goed voor je 
eigenwaarde als je met elkaar een prestatie 
neerzet waar je trots op bent, in plaats van 
toekijken vanaf de zijlijn.”

Over de toekomst van VSCO’61 is hij posi-
tief: “Er is veel bedrijvigheid binnen deze 
vereniging, ook op het gebied van spon-
soring. Er wordt een beroep gedaan op de 

maatschappelijke betrokkenheid van onder-
nemers. Het sponsoren van een vereniging 
moet je als bedrijf niet alleen doen vanwege 
deze betrokkenheid, maar ook voor je eigen 
plezier. Gun het jezelf! Niet alleen in het 
sportieve, maar ook in het zakelijke. Zoek 
elkaar op en ontdek hoe je voor elkaar van 
betekenis kan zijn. VSCO organiseert veel 
activiteiten voor haar sponsoren. Als je als 
vereniging die win-win situaties kunt blijven 
organiseren, zie ik de toekomst vol vertrou-
wen tegemoet.”

d

BUrGEMEEStEr
hooGENdoorN

Adriaan Hoogendoorn is ruim drie jaar burgemeester van de gemeente Oldebroek. De afgelopen 
jaren heeft hij al meerdere malen laten zien een echte sportliefhebber te zijn. Zo fietste hij in 2014 de 
Mont Ventoux op voor het goede doel.  Ook moedigt de burgemeester met grote regelmaat de lokale 
sportverenigingen aan en zien we hem enkele keren per seizoen met een geelzwarte sjaal op sportpark 
De Heughte. Hij is erg positief over de maatschappelijke betrokkenheid van de ondernemers bij de 
voetbalvereniging: “Sponsoring levert een win-win situatie op.” 

  SportlIEFhEBBEr

“de betrokkenheid van 
inwoners en bedrijven
neemt toe”



rank Eisner begon 25 jaar geleden 
met een kleine garage voor de 
restauratie van Volkswagen Kevers in 

Oldebroek. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid 
tot een groot universeel autobedrijf en heeft 
het met Marc van den Hoek een tweede 
eigenaar erbij gekregen. Vooral de invloed 
van internet is van belang geweest bij de 
explosieve groei die het bedrijf de laatste 
jaren heeft doorgemaakt.

Verhuizing
De komst van Marc van den Hoek als mede-
eigenaar valt tegelijk met de verhuizing naar 
het nieuwe pand aan de Uiterwaardenstraat 
in Elburg. “Voor de verhuizing zat ik altijd in 
het segment tot € 5000,-. Vooral Marc heeft 
ervoor gezorgd dat we nu ook in het duurdere 

segment actief zijn”, zegt Frank. “Het nieuwe 
pand leent zich hier ook beter voor, aangezien 
we nu de beschikking hebben over een royale 
showroom”, vult Marc aan. 

Internet
“Met de komst van internet, is de markt voor 
tweedehands auto’s sterk veranderd. Internet 
heeft ervoor gezorgd dat wij kopers uit heel 
Nederland over de vloer krijgen. Onze website 
is onze showroom. Marc besteedt veel tijd en 
aandacht aan het maken van de foto’s, wat 
de presentatie ten goede komt. De markt 
is dankzij internet een stuk transparanter 
geworden. Zo vragen wij de koper om een 
review te plaatsen over ons bedrijf. Zo 
scoren we op dit moment op de site www.
autobedrijf.tevreden.nl gemiddeld een 9,1. 

Deze reviews houden ons scherp, wij durven 
die uitdaging aan te gaan. Wij staan namelijk 
achter iedere auto die wij verkopen”, vertelt 
Frank enthousiast. 
“Ik durf te stellen dat we bij de tien 
goedkoopste aanbieders van Nederland 
zitten”, vult Marc aan. “Ondanks de lage 
prijzen bieden wij een goede service. Elke auto 
wordt afgeleverd met een Nationale Auto Pas, 
waardoor de kilometerstand gegarandeerd 
is. Daarnaast leveren wij iedere auto af met 
een onderhoudsbeurt, nieuwe APK en drie 
maanden garantie.” 

Andersom
Eisner Auto’s is tijdens de crisis, in 
tegenstelling tot andere autobedrijven, 
gigantisch gegroeid. Vooral de verkoop via 
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SpoNSor IN BEEld

Eisner Auto’s
Elburg

Betrouwbare en 
betaalbare occasions 
Op zoek naar een betrouwbare tweedehands auto voor een scherpe prijs? Dan is Eisner Auto’s Elburg het adres voor 
een goede deal. Met de twee bevlogen eigenaren Frank Eisner (links op de foto) en Marc van den Hoek aan het 
roer is het bedrijf een belangrijke speler op de markt voor occasions. 

F



internet heeft het bedrijf geen windeieren 
gelegd. Inmiddels weten jaarlijks ruim 
800 mensen de weg te vinden naar Eisner 
voor een tweedehands auto. Marc: “Onze 
omloopsnelheid is erg hoog, daarom adviseren 
we klanten ook om altijd vooraf te bellen 
als ze interesse in een auto hebben. Door 
ons grote netwerk bij de inkoop zijn wij in 
staat om snel in te spelen op de vraag van de 
markt.” “Vroeger kocht ik tweedehands auto’s 
in bij de grote merkdealers”, merkt Frank 
op. “Maar tegenwoordig is het andersom, 
de grote dealers komen naar ons toe voor 
tweedehands auto’s. Doordat de markt 
voor nieuwe auto’s in het slop zit, hebben 
merkdealers minder aanbod van inruilauto’s.” 

Onderhoud
Naast het verkopen van auto’s, heeft Eisner 
Auto’s ook de beschikking over een volledig 

ingerichte werkplaats met drie monteurs. 
“Wij zijn in staat om zelf APK’s uit te voeren, 
hebben een aircoservice en verrichten 
onderhoud. Mede hierdoor kunnen wij 
de klant ook na hun aankoop van dienst 
blijven. Daarnaast zijn wij één van de weinige 
garagehouders in de omgeving die gebruik 
maken van Requal onderdelen. Deze fabrikant 
vergelijkt prijzen van andere aanbieders van 
onderdelen en gaan dan gemiddeld 25% 
onder die prijs zitten. Hierdoor is het voor 
ons mogelijk om ook op het gebied van 
onderhoud een concurrerende prijs aan te 
bieden.”

Sponsoring
Vorig jaar is Eisner Auto’s subsponsor 
geworden bij VSCO’61. “Vooral het grote 
enthousiasme bij de vrijwilligers vind ik 
erg bijzonder”, zegt Frank. Gezamenlijk 
sluiten de gedreven ondernemers af: “Een 
heleboel leden van de vereniging zijn al jaren 
trouwe klanten bij ons. Door middel van het 
subsponsorcontract hopen wij nog vele jaren 
een steentje bij te kunnen dragen aan de 
vereniging.”
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Bedrijfsactiviteiten:  
Eisner auto’s is een universeel autobedrijf met 

een volledig ingerichte werkplaats. 

Eigenaren:  
Frank Eisner en Marc van den Hoek

Aantal medewerkers:  
6

Contactgegevens:
Uiterwaardenstraat 5

8081 HJ Elburg

Telefoon: 0525 - 684155

Website: www.eisnerauto.nl

Email: info@eisnerauto.nl

 facebook.com/ Autobedrijf-Eisner

 @eisnerauto

“Ik durf te stellen dat we bij de 
tien goedkoopste aanbieders 
van Nederland zitten”



Wij scoren online!
E
T
W

info@unifact.eu
0578 63 17 17
www.unifact.eu 

Websites
Webshops
Innovatieve webconcepten

 Speciaal voor 

VSCO’61 leden: 
bij aankoop krijgt u een sporthanddoek cadeau 

en 10% extra korting op M Line!

www.mline.nl

  

Nachtrust is de meest onderschatte training!

Vraag naar 
de actie-

voorwaarden!



Esprit - Twinlife - State of Art - Tom Tailor - BWA - Base�eld - Falabella - Profuomo - Culture -  Wilvorst - Cossmo

De juiste kleding voor elk moment

Zuiderzeestraatweg 162, 8096 CE Oldebroek
telefoon 0525-633393, www.vandeschootbrugge.nl

Casual of Business... voor elk moment
hebben wij de juiste kleding voor u ...
Ook de bruidegom in spé die net 
even iets anders zoekt, is bij ons aan 
het juiste adres.

Kom eens vrijblijvend langs en 
overtuig uzelf. Ook ruime keus in
grote maten. 

Trendy mode voor Mannen
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Op zoek naar een specialist op het gebied van groente en fruit? Op verschillende markten in 
Nederland en in de winkel in Oosterwolde kunt u al meer dan 60 jaar terecht bij Kwakkel’s 
groente- en fruithandel. Kwakkel verkoopt verse producten die goed voor de gezondheid zijn. 
Naast het brede assortiment zijn de aandacht voor producten en advies op maat  belangrijke 
aspecten binnen het bedrijf.   

dé specialist 
in groente en fruit 

SpoNSor IN BEEld

kwakkel’s 
groente- en 
fruithandel
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Bedrijfsactiviteiten:
Kwakkel’s groente- en fruithandel kunt 

u iedere week op vijf verschillende 

markten vinden met een rijk assortiment 

kwaliteitsproducten. Daarnaast hebben zij 

een winkel in Oosterwolde, deze is geopend 

op dinsdag-, donderdag-, vrijdagavond en de 

zaterdag. 

Eigenaren:  
Wim en Gerda Kwakkel

Aantal medewerkers:
8

Contactgegevens:
Groote Woldweg 25a

8097 RN Oosterwolde 

Telefoon: 0525 - 621818

 

Website: www.wkwakkel.nl

Email: info@wkwakkel.nl

 facebook.com/kwakkels

p
aard en wagen
In het jaar 1950 had Jan 
Kwakkel in de stad Kampen 

een groothandel in aardappelen, 
groente en fruit. Voordat hij in 1952 
met een oude Opel in Oosterwolde 
ventte, kwam hij de eerste twee jaar 
met paard en wagen. Inmiddels is het 
alweer zestig jaar geleden dat Jan 
en Jenny Kwakkel trouwden en een 
week later zijn zij met de winkel in 
Oosterwolde gestart. 
Begin jaren ’70 is Jenny Kwakkel 
begonnen met het bezoeken van 
weekmarkten. Het begon in ’t Harde 
en Zwartsluis, waar Jan en Jenny de 
eerste paar keer met de trekker en 
wagen van de buurman naar de markt 
gingen. In 1995 hebben Wim en Gerda 
Kwakkel het bedrijf overgenomen en 
de moeder van Wim is nog steeds inci-
denteel werkzaam binnen het bedrijf. 
Inmiddels staat Kwakkel op vijf mark-
ten: ’t Harde, Elburg, Staphorst, Ens en 
Olst. 

Medewerkers
Kwakkel’s groente- en fruithandel is 
een allround bedrijf met een breed 
assortiment. Wim en Gerda vinden 
de kennis en kwaliteit van de produc-
ten belangrijk. Daarnaast hechten ze 
waarde aan klantvriendelijkheid en een 
goede service. “Een klant moet zich 
gewaardeerd voelen”, aldus Wim. ”Wij 
staan gelijk klaar voor de klant, als ze 
een product willen hebben dan regelen 
wij dat. Wij proberen elke wens van de 
klant te vervullen.”  
Wim probeert zo veel mogelijk op de 
markt aanwezig te zijn, maar dit lukt 
niet altijd. Hij stuurt zijn medewerkers 
echter met een gerust gevoel alleen 
op pad. Wim en Gerda zijn ontzettend 
trots op de medewerkers. Gerda: ”Wij 
zetten ons honderd procent voor ons 
bedrijf in, maar wij kunnen echt niet 
zonder onze medewerkers en wij zijn 
ze daarvoor heel dankbaar.”

Attent 
Wim vindt het belangrijk om klaar te 
staan voor de medemens. Oosterwolde 
is een klein dorp en is daarom blij 
dat hij VSCO’61 door middel van 

sponsoring kan steunen. “Het is een 
prachtige vereniging en ze hebben de 
organisatie goed op orde.” Daarnaast 
is het natuurlijk ook leuk dat zijn twee 
zonen, Jarno en Sjoerd, bij de Kanaries 
voetballen. ”Ze spelen samen in het 
derde elftal. Ik krijg een warm gevoel 
bij VSCO. Het is mooi om te zien dat de 
vereniging veel activiteiten voor spon-
sors organiseert en ze zijn ook ontzet-
tend attent. In 2001 ontving ik gelijk 
een bloemetje, omdat ik uitgekozen 
was tot beste groenteman en afgelo-
pen jaar kregen we een grote bos bloe-
men ter ere van ons jubileum.”

Beste 
Jaarlijks is er een verkiezing van de 
beste groenteman van Nederland. 
Kwakkel’s groente- en fruithandel 
heeft in totaal drie keer in de finale 
gestaan. In de finale wordt een keuze 
gemaakt uit drie bedrijven. In 2001 
bereikten ze het hoogtepunt door de 
eerste prijs in de wacht te slepen. “Een 
eervolle vermelding waar we heel blij 
mee zijn. Ondanks dit blijft de erken-
ning en tevredenheid van de klant 
voor ons de belangrijkste factor”, aldus 
Wim. Omdat Kwakkel wil blijven inspe-
len op de behoefte van de consument 
zal de komst van een webshop niet 
lang op zich laten wachten. Daarnaast 
zal Kwakkel de winkel in Oosterwolde 
en de markten behouden: “Want dat 
geeft toch de meeste voldoening.” 

“Ik krijg een warm 
gevoel bij vSCo. het 
is mooi om te zien 
dat de vereniging 
veel activiteiten voor 
sponsors organiseert 
en ze zijn ook 
ontzettend attent”



Slijterij-Wijnkoperij Herkert
Zuiderzeestraatweg 134 - 8096 CD Oldebroek
Tel. 0525-631234 - E-mail aherkert@hetnet.nl

WEBWINKEL: WWW.SLIJTERIJHERKERTOLDEBROEK.NL

getrokken van talrijke natuurzuivere kruiden volgens
oud familierecept. Deze Veluwse kruidenbitter heeft

een heilzame en opwekkende werking.
De Oldebroeker Kruidenbitter is te bekomen bij:

A. Herkert wonende aan de Dorpsstraat
134 te Oldebroek

”woar de dree leerz’n
buut’n hank.”

1 literealc. vol 30%

ServicePartner J. van ‘t Hul Installateur

Als veelzijdig familiebedrijf is de Firma van ’t Hul al ruim 80 jaar een 
begrip in Oosterwolde en omgeving. Het bedrijf is dan ook niet meer 
weg te denken van zijn vaste locati e: Zwarteweg 10. Helemaal nu 
het pand een nieuwe en sprekende uitstraling heeft  gekregen van 
ServicePartner, de winkelketen van zelfstandige ondernemers voor 
electronica en huishoudelijke producten. In combinati e met het 
installati ebedrijf zorgt dit voor een goede service en blijft  persoonlijk 
contact met de klant centraal staan. Het mott o ‘De ServicePartner is 
dichtbij, persoonlijk en betrokken’, is dan ook volledig van toepassing.

‘De ServicePartner is dichtbij, persoonlijk en betrokken’

Zwarteweg 10

8097 PV Oosterwolde

0525 - 62 12 35

fi rma.vanthul@hetnet.nl



Noteer in uw agenda
• 7 maart Sponsortrip Schalke‘04
• 30 mei Sponsorvoetbaltoernooi
•  4, 5 en 8 augustus Berend Elzerman 

Toernooi
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In het afgelopen jaar zijn er weer de nodige sponsoractiviteiten georganiseerd door VSCO’61. Het is een druk 
en succesvol jaar gebleken met een aantal premières. Zo is er voor het eerst een groep sponsoren naar een 
voetbalwedstrijd in het buitenland geweest. Ook was de uitreiking van het Businessmagazine voor de eerste keer 
een echt feestje. De conclusie was al snel getrokken: Dat smaakt naar meer! 

et jaar 2014 begon met de uitrei-
king van het Businessmagazine op 
vrijdagmiddag 31 januari. Voor de 

eerste maal was er een gastspreker aanwe-
zig in de persoon van Gaston Sporre. De 
middag werd een onverdeeld succes waarin 
Sporre de volle sponsorruimte trakteerde 
op boeiende anekdotes uit zijn bestuurlijke 
carrière in het voetbal. Gaston Sporre is 
onder de indruk geraakt van VSCO’61 en 
heeft zich mede daarom bereid verklaard 
een bijdrage te leveren aan deze editie van 
het Businessmagazine. Voortbordurend op 
dit succes is ook de presentatie van deze 
editie kracht bijgezet door een interessante 
spreker. 

Op 3 maart 2014 ging dan eindelijk een 
langgekoesterde wens van VSCO’61 in ver-
vulling. De snelle beslissers onder de spon-
soren hadden een plekje weten te bemach-
tigen in de bus die richting Schalke’04 ging. 
In Gelsenkirchen werd eerst het oergezel-

lige fanclubhuis ‘Fankneipe Auf Schalke’ 
bezocht. De sfeer zat er meteen goed in. 
Na een verpletterende 4-0 overwinning 
op Hoffenheim, mede door drie goals van 
Klaas-Jan Huntelaar, kon het Nederlandse 
feestje niet meer stuk. De groep sloot af 
met een diner in stijl op een slot om ver-
volgens weer huiswaarts te keren. In de 
weken daarna werden de leden van de 
Sponsorcommissie overspoeld met positieve 
reacties en werd in de evaluatie besloten om 
dit zeker nog eens te herhalen. 

Verder was er aan het einde van het seizoen 
het traditionele Sponsorvoetbaltoernooi, 
gevolgd door het Berend Elzerman Toernooi 
in augustus. Op dinsdag 19 augustus 2014 
volgde de bekerwedstrijd tegen buurman 
OWIOS. De Sponsorcommissie greep deze 
gelegenheid aan om wat extra’s te organi-
seren voor haar sponsoren. Ditmaal werd 
oud-toparbiter Roelof Luinge gestrikt, 
die moeiteloos en in vliegende vaart zijn 

geboeide publiek mee wist te voeren door 
zijn carrière, waarin hij vele voetballers en 
bestuurders heeft zien komen en gaan.  

h
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veldkamp
witgoed & 
keukenapparatuur

In 1995 verkocht Gerrit Veldkamp een aantal wasmachines aan de Winterdijk 
in Oosterwolde. In een oude koeienstal begon het als een deeltijdbaan, 
maar tegenwoordig is Veldkamp een professioneel bedrijf in witgoed en 
keukenapparatuur. Na een aantal verhuizingen aan de Zuiderzeestraatweg in het 
centrum van Oldebroek en een grote verbouwing op de huidige locatie is de winkel 
inmiddels 1000 m2 groot. 

Familiebedrijf 
in witgoed en 
keukenapparatuur

rijsgarantie
Gerrit is blij dat zijn zoon 
Henk mede-eigenaar is 

geworden van Veldkamp Witgoed & 
Keukenapparatuur. Henk zal het bedrijf 
op den duur overnemen en Gerrit heeft 
alle vertrouwen in zijn zoon. Dit jaar 
bestaat het bedrijf twintig jaar. “Het 
begon bij mijn ouders in een oude koei-
enstal en tegenwoordig is het een pro-
fessioneel bedrijf geworden, dat maakt 
mij wel trots”, aldus Gerrit. 
Inmiddels verkoopt het bedrijf meer dan 
dertig soorten wasmachines, drogers en 
keukenapparaten. Veldkamp heeft dus 
een rijk assortiment aan witgoed en keu-
kenapparatuur. “In deze tijd vinden we 
het belangrijk dat klanten niet te veel 
uitgeven aan apparaten, daarom hebben 
we een lage prijsgarantie”, vult Gerrit 
aan. Henk: “Naast de lage prijzen vinden 
wij het belangrijk dat de klant een ruime 
keus heeft. Als we een bepaald merk of 
model niet in de winkel hebben staan, 
dan zoeken we naar een oplossing.” 
Naast het rijke assortiment en de lage 
prijsgarantie staan kwaliteit en service 
hoog in het vaandel bij vader en zoon.

p
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Bedrijfsactiviteiten: 
Veldkamp Witgoed & Keukenapparatuur 

levert naast witgoed ook keukenapparatuur. 

Het is tevens een vakkundig bedrijf in het 

plaatsen, aansluiten en inbouwen van 

apparatuur. Daarnaast kunt u Veldkamp 

inschakelen voor reparatiediensten. 

Eigenaren: 
Gerrit en Henk Veldkamp

Aantal medewerkers:
2

Contactgegevens:
Zuiderzeestraatweg 136

8096 CD Oldebroek

Telefoon Gerrit Veldkamp: 06 - 53373571

Telefoon Henk Veldkamp: 06 - 20504049

Website: www.wasmachinenodig.nl

Email: info@witgoedenkeukenoutlet.nl

Reparatiedienst
Sinds kort kunnen consumenten apparaten 
in de webshop bestellen. De winkel is elke 
werkdag tussen 13:00 - 14:00 uur, op vrijdag-
avond van 18:00 - 20:30 uur en op zaterdag 
van 9:00 - 12:30 uur geopend. Naast de winkel 
en het leveren van witgoed en keukenappara-
tuur hebben Gerrit en Henk ook een eigen 
reparatiedienst. Gerrit: “Als een klant belt met 
een probleem, dan proberen we het dezelfde 
dag nog op te lossen.” Henk vult aan: “Als een 
gezin met zes kinderen de wasmachine kapot 
heeft, dan willen wij het gezin zo spoedig 
mogelijk helpen. Wij repareren de wasmachine 
of geven het gezin er tijdelijk één te leen. We 
merken dat klanten de goede en snelle service 
waarderen.”

Werkbladen
Veldkamp plaatst naast losse apparaten ook 
complete keukens. Samen met een interieur-
bouwer worden handgemaakte keukens ver-
vaardigd. Bij de plaatsing van keukens wordt 
nauwkeurig gelet op de eisen van de klant. 
Veldkamp levert goede producten en ook hier 

wordt op de prijs gelet. Gerrit: “Consumenten 
kunnen ook bellen als ze het keukenblad wil-
len vervangen of nieuwe apparatuur nodig 
hebben. De keuken is in de meeste geval-
len nog in prima staat en daarom hoeft het 
geraamte niet altijd vervangen te worden. Wij 
zijn specialisten in het plaatsen van nieuwe 
apparaten en werkbladen.”

Attent
Gerrit is in Oosterwolde geboren en dat is 
een reden dat hij sponsor is geworden van 
VSCO’61. Henk heeft in het verleden drie 
seizoenen bij zijn kameraden gevoetbald in 
het toenmalige achtste elftal van VSCO’61. 
Tegenwoordig voetbalt Henk niet meer, 
maar hij komt nog regelmatig op sportpark 
De Heughte. “Het is mooi om te zien dat de 
jongens van het zevende elftal het sport-
park oplopen met polo’s en vesten die onder 
andere door ons bedrijf gesponsord zijn.” 
Gerrit sluit af: “Het is hartstikke leuk om VSCO 
te sponsoren. Het is een goed georganiseerde 
vereniging die heel attent is richting haar 
sponsoren.”

Veldkamp
Witgoed & keukenapparatuur

 “Als een klant belt met een probleem, dan 
proberen we het dezelfde dag nog op te lossen’’



www.autobedrijfpleijter.nl



w w w . . N L

VAN MORGEN
Zwarteweg 48
8097 PW Oosterwolde

www.van-morgen.nl
info@van-morgen.nl

Van Morgen is een jong bedrijf met professionals die 
zich toeleggen op het ondersteunen van overheids- 
en nonprofitorganisaties bij het digitaliseren en 
optimaliseren van hun processen.



edereen kan zich iets voorstellen 
bij het herstofferen van een bank 
of stoel. Wat veel mensen niet 

weten is dat JPS Meubelstoffering naast het 
opnieuw stofferen van een meubel ook de 
stoffering van een boot, caravan of auto 
voor haar rekening kan nemen. “Het her-
stofferen van een meubel gebeurt in ons 
pand in Elburg, maar het herstofferen van 
een vervoersmiddel gebeurt over het alge-
meen op locatie. Eerst meten we alles op 
en dan bereiden we het voor in ons pand. 
Vervolgens nemen we de stoffen mee en 
verzorgen we de herstoffering op locatie.” 

Het ondernemen bevalt Jan van der Stouwe 
en Petra Strijkert prima. “We hebben nu 
de vrijheid om ons eigen ‘ding’ te doen, 
op onze wijze. De dingen te doen die wij 
belangrijk vinden.” Ze richten zich op zowel 
de zakelijke als particuliere markt. Jan en 
Petra zijn in juni 2009 begonnen nadat ze 
door een faillissement hun baan kwijtraak-
ten. Allebei zijn ze al sinds 1988 actief in de 
meubelstoffering. “We zijn door drie bedrij-
ven benaderd en toen zijn we maar gewoon 
begonnen, vanuit de schuurtjes achter onze 
huizen in Oosterwolde en Doornspijk.” 
Sinds 1 januari 2014 is JPS Meubelstoffering 

gevestigd in een representatief pand op het 
industrieterrein in Elburg. “Hier kunnen we 
klanten gastvrij ontvangen onder het genot 
van een kopje koffie of thee.”

Veel opdrachtgevers voor relaxstoelen zijn 
meegekomen vanuit de vorige werkgever, 
die failliet gegaan is. De op maat gemaakte 
relaxstoelen vormen een grote uitdaging. 
“Dat is veel denkwerk, meetwerk en eigen 
inbreng.” JPS Meubelstoffering heeft voor-
namelijk zakelijke opdrachtgevers. Recent 
is een serie stoelen in de bestuurskamer 
van VSCO’61 opnieuw gestoffeerd. De par-
ticuliere opdrachten zijn echter niet minder 
waardevol. “Soms komt er zomaar iemand 
binnenlopen met een stoel van de kring-
loop, dat zijn vaak erg leuke projecten om 
mee aan de slag te gaan.”

“De meeste fabrikanten van relaxstoelen 
gebruiken de term ‘op maat gemaakt’, maar 
eigenlijk bieden ze de keuze uit drie ver-
schillende maten.” Petra legt uit dat mensen 
bij relaxstoelen denken aan oude mensen, 

het stappenplan van 
jpS Meubelstoffering

“Soms komt er zomaar 
iemand binnenlopen 
met een stoel van de 
kringloop, dat zijn vaak 
erg leuke projecten om 
mee aan de slag te gaan”
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jpS
Meubelstoffering

I



Bedrijfsactiviteiten:
Herstoffering van meubels, auto’s, caravans 

en boten. Het maken van op maat gemaakte 

relaxstoelen en de reparatie van meubels.

Eigenaren:
Jan van der Stouwe en Petra Strijkert

Aantal medewerkers:
2

Contactgegevens:
J.P. Broekhovenstraat 12 

8081 HC Elburg 

Telefoon: 06 - 21487323 

 

Website: www.jpsmeubelstoffering.nl 

Email: info@jpsmeubelstoffering.nl

terwijl het even vaak gaat om extreem 
grote of kleine mensen of mensen met een 
spierziekte of handicap. “Door onze jaren-
lange ervaring met het maken van op maat 
gemaakte relaxstoelen kunnen we eigenlijk 
altijd tot een passende oplossing komen.”

Naast opnieuw stofferen en het op maat 
maken van relaxstoelen verzorgt JPS 
Meubelstoffering ook reparatie van meubels 
voor woonwinkels. Dit kan een meubel in de 
showroom van een woonwinkel zijn, maar 
de winkeliers sturen ook klanten door. 

Om tot een passende oplossing te komen 
heeft JPS Meubelstoffering een stappenplan, 
of eigenlijk, twee stappenplannen. Eén voor 
de herstoffering van meubels en één voor 
de op maat gemaakte relaxstoelen. 
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1. Wens van de klant achterhalen
2.  Bekijken van het meubel dat gestof-

feerd moet worden. Langsgaan of 
een foto bekijken

3.  Offerte opsturen, dit is altijd koste-
loos

4.  Na akkoord offerte het uitzoeken 
van de stof samen met de klant, sta-
len mee naar huis geven om het in 
eigen omgeving te bekijken 

6. Ophalen van het meubel 
7.  Leveren van het ‘nieuwe’ meubel, 

altijd binnen 2 weken geleverd

1. Wensen van de klant achterhalen
2.  Samen met de klant een geschikt model van de relaxstoel uitzoeken aan de hand 

van een prototype in de showroom 
3.  Inmeten van de klant in de stoel. Dit gebeurt tot op de centimeter nauwkeurig 

en er worden eventueel aanpassingen gedaan aan het model
4.  Prototype maken in schuim, zonder bekleding
5.  Controle met de klant of afmetingen kloppen en alles naar wens is 
6. Bekleden van de relaxstoel
7. Leveren van de relaxstoel

StAppENplAN op MAAt GEMAAktE 
rElAxStoEl

StAppENplAN 
hErStoFFErING



BOEVE SIERBESTRATING V.O.F.

BEZOEKADRES
Zuiderzeestraatweg 2511

8096 BK  Oldebroek
Tel. (0525) 63 30 85
Fax (0525) 63 23 80

info@boevesierbestrating.nl

www.boevesierbestrating.nl

Onze openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 

van 08.00 - 17.00 
en op zaterdag van 
8.00 tot 15.00 uur

Bezoek onze showtuin 
van ruim 750 m2

De details maken het verschil

Attractie Verhuur Meppel
Eekhorstweg 19b
7942 JC Meppel

0522-241578
06-12084000

www.attractieverhuurmeppel.nl



Gaston Sporre is bij de meeste voetbalkenners een bekende naam. Hij heeft een goede reputatie opgebouwd als 
voetbalbestuurder in zijn rol als voorzitter van FC Zwolle en interim directeur van SC Heerenveen. Speciaal voor 
VSCO’61 schrijft hij over zijn ervaringen, waarbij duidelijk wordt dat amateurverenigingen zich minder zorgen hoeven 
te maken over sponsoring dan de betaald voetbal organisaties.

“verenigingen als 
vSCo’61 spelen een 
centrale rol in de 
gemeenschap” 
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oetbal is de belangrijkste bijzaak 
van het leven, wordt vaak gezegd. 
Deze ontdekking werd jaren terug 

ook gedaan in het bedrijfsleven. Deze is 
nauw verweven met de voetbalwereld. 
De commercie speelt een zeer grote rol in 
het topvoetbal. Spelers zijn verworden tot 
levende reclamezuilen, hier en daar aan-
gevuld met een aantal plakplaatjes op de 
onderarm. 

Toch is er de afgelopen jaren enorm veel 
veranderd in de relatie tussen sponsoren en 
het betaald voetbal. Je kunt wel stellen dat 
de tribunes voller raken, maar de sponsor-
ruimtes leger. Profclubs hebben moeite om 
het aantal sponsoren op peil te houden. 
Er zijn vier oorzaken te noemen die hierbij 
een rol spelen. Ten eerste: Bedrijven kijken 
kritischer naar hun sponsoruitgaven. Was 
de sponsorruimte vroeger het feestje van de 
directeur, tegenwoordig wordt, regelmatig 
vanuit financieel oogpunt, hetzelfde feestje 
getemperd. 
 
Ten tweede worden bedrijven overspoeld 
met verzoeken tot sponsoring. Niet alleen 
vanuit het betaalde voetbal, maar ook 
vanuit culturele- en zorginstellingen. 
Sponsoring moet vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid ook gerechtvaardigd kun-
nen worden en daardoor valt de keuze niet 
altijd op de grote voetbalclubs.

Ten derde, het relatiebeheer verandert. 
Vroeger moest je als ondernemer overal je 
gezicht laten zien. Tegenwoordig is er een 

overvloed aan netwerkbijeenkomsten, waar-
door ondernemers keuzes maken en niet lan-
ger de sponsorruimte centraal stellen. 

En tot slot, de impact van naamsbekendheid 
binnen het betaalde voetbal is veranderd. 
Vroeger zat de directeur van de sponsor met 
zijn stopwatch voor de tv om te meten hoe-
lang zijn merk in beeld was. Met de komst 
van nieuwe media zijn er effectievere manie-
ren om snel een sterk imago op te bouwen 
en delven betaald voetbal organisaties 
(BVO’s) vaker het onderspit.

Is sponsoring van amateurverenigingen dan 
aan dezelfde tendens onderhevig? Mijns 
inziens niet. In tegenstelling tot de BVO’s, 
waarbij sponsoring gepaard gaat met grote 
bedragen, is het leveren van een bijdrage 
aan de plaatselijke voetbalvereniging veel 
eenvoudiger te realiseren. Dat kan in veel 
gevallen met een goed gesprek en een kop 
koffie, zonder ingewikkelde constructies en 
inmenging van financiële adviseurs. Wat dat 
betreft kan je een BVO vergelijken met een 
olietanker. Die verandert niet snel van koers. 
Bij amateurverenigingen is het mogelijk om 
snel in te spelen op actuele thema’s en is het 
effect direct zichtbaar. 

Sponsoring van de amateurvereniging is voor 
zowel de club als het plaatselijke bedrijfs-
leven essentieel. Verenigingen als VSCO’61 
spelen een centrale rol in de regio. Een 
levende vereniging is het kloppende hart van 
de lokale gemeenschap. Die gemeenschaps-
zin is vaak de doorslaggevende factor om 

de plaatselijke voetbalvereniging te sponso-
ren. U als ondernemer heeft zelf bij de club 
gevoetbald of staat op zaterdagochtend te 
juichen langs de lijn bij de (klein)kinderen. U 
heeft een warme band met VSCO’61 en met 
sponsoring levert u een belangrijke bijdrage 
aan de maatschappelijke taak die de vereni-
ging vervult. Kortom, u geeft daarmee glans 
aan de lokale gemeenschap.

Wat de toekomst brengt? Voetbal-
verenigingen gaan een nog centralere rol 
spelen in de samenleving. Denk aan het mul-
tifunctionele gebruik van sportparken, die 
nu slechts in de avonden en op de zaterdag 
geopend zijn. En de terugtrekkende over-
heid maakt dat bedrijven en verenigingen er 
samen voor moeten zorgen dat die centrale 
rol in de gemeenschap gewaarborgd wordt.

Ik wens alle sponsoren van VSCO’61 een 
vruchtbare samenwerking met de vereniging 
en goede zaken toe.

Met sportieve groet,
Gaston Sporre

v
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Het is inmiddels vier jaar geleden dat het gloednieuwe pand van 
Dickhof Autoschadebedrijf in Elburg is afgebrand. Na de heropening in 
november 2011 kan Johan Dickhof dan eindelijk beginnen in zijn nieuwe 
en sterk gemoderniseerde werkplaats. Nu, drie jaar later, is hij niet meer 
weg te denken van bedrijventerrein De Broeklanden.  

vakmanschap en 
service
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uim 17 jaar geleden begon Johan 
Dickhof in Oldebroek een auto-
schadeherstelbedrijf. Inmiddels is 

zijn bedrijf uitgegroeid tot een betrouw-
baar bedrijf met een uitstekende reputatie 
in de omgeving. “We herstellen hier veertig 
tot vijftig auto’s per  week”, vertelt een 
trotse Johan Dickhof. “Doordat wij samen-
werken met alle grote verzekeringsmaat-
schappijen, wordt de hersteltijd voor de 
klant tot een minimum beperkt.”

Verhuizing 
Dickhof Autoschadebedrijf was het eerste 
bedrijf dat zich vestigde op bedrijventerrein 
De Broeklanden in Elburg. Na de opening 
van het nieuwe pand in 2010 slaat zes 
weken later het noodlot toe. “De oorzaak 
van de brand is nooit gevonden, maar 
waarschijnlijk was het kortsluiting”, vertelt 
Johan. Gelukkig kon het bedrijf tijdens de 
herbouw worden voortgezet in een nabij-
gelegen werkplaats. Na de heropening 
blijkt al snel dat de verhuizing naar Elburg 
een juiste beslissing is geweest. “Door de 
centrale ligging en de goede bereikbaar-
heid van bedrijventerrein De Broeklanden, 
weten klanten ons nog beter te vinden dan 
voorheen.” 

Service en ontzorgen 
Dickhof Autoschadebedrijf is aangesloten 
bij Schadegarant, Focwa en werkt voor 
alle grote verzekeringsmaatschappijen. 
“Doordat wij aangesloten zijn bij deze 
organisaties, zijn wij in staat om het volle-
dige schadeherstel zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen. Wij stellen het schadedos-
sier op en zorgen ervoor dat er een expert 
komt kijken. Tegenwoordig gaat dit alle-
maal digitaal, waardoor er zo min mogelijk 
tijd verloren gaat. Daarnaast hoeft men 
niet zelf het schadebedrag voor te schieten 
en daarna te claimen bij de verzekerings-
maatschappij. Wij willen de klant ontzor-
gen en het zo makkelijk mogelijk maken. 
Het gaat ons niet om de hoogste prijs te 
pakken, maar om vakmanschap. Zo werken 
wij bijvoorbeeld ook met tweedehands 
onderdelen in het geval een schade geen 
verzekeringswerk is, om onze klanten een 
goedkoper alternatief te bieden. Het is ons 
streven dat iedere klant hier met een tevre-
den gevoel de deur uitloopt. Daarnaast 
hebben wij een haal- en brengservice en 
staat er altijd een leenauto klaar.”

Maatschappelijk verantwoord
Het maatschappelijke aspect heeft Johan 

Dickhof ook hoog in het vaandel staan. Er 
werken twee mensen met een beperking in 
de werkplaats. Zij doen wat kleine klussen 
zoals auto’s wassen en poetsen. “Als onder-
nemer vind ik dat mensen met een beper-

r

“wij willen de klant 
ontzorgen en het zo 
makkelijk mogelijk 
maken” 

SpoNSor IN BEEld

dickhof
Autoschadebedrijf



Bedrijfsactiviteiten: 
Dickhof Autoschadebedrijf is een 

autoschadeherstelbedrijf voor particulieren 

en verzekeringen. U bent van harte welkom 

voor een nadere kennismaking of een korte 

rondleiding.  

Eigenaar: 
Johan Dickhof

Aantal medewerkers: 
17

Contactgegevens: 
Broeklandstraat 2

8082 AE Elburg

Telefoon: 0525 - 632966

Fax: 0525 - 633464

Website: www.dickhof.nl

Email: info@dickhof.nl

 facebook.com/Autoschadebedrijf-Dickhof

 twitter.com/AutoschadeDickh

55B u s i n e s s m a g a z i n e  v SCo ’ 6 1  |  J a a r g a n g  2 0 1 5

king ook een kans moeten krijgen.” 
Daarnaast bezit Dickhof ook het certificaat 
‘Milieuvriendelijk’. “Dit houdt in dat de 
reparaties op een duurzame wijze worden 
uitgevoerd. Ook zijn al onze leenauto’s 
zogenaamde ‘groene’ auto’s, waardoor wij 
ook een steentje bijdragen aan een beter 
milieu.” 

Vooruitstrevend
De nieuwste generatie auto’s worden 
vooral op het gebied van elektronica steeds 
complexer. Het personeel volgt daarom 
constant cursussen om op de hoogte te blij-
ven van de laatste ontwikkelingen. “Door 
het volgen van de opleiding Auto Schade 

Technicus kunnen wij zelf auto’s uitlezen en 
diagnoses stellen. Ook werken wij tegen-
woordig met UV-grondverf, waarbij het 
drogingsproces wordt verkort, waardoor 
men weer eerder over de herstelde, eigen 
auto kan beschikken.” 

Trouw
Johan Dickhof is al vele jaren een trouwe 
sponsor van VSCO’61. “Ik heb zelf eigenlijk 
niets met voetbal, maar vooral de maat-
schappelijke binding die VSCO’61 met de 
regio heeft is voor mij een belangrijke 
reden om sponsor te zijn. Het is een warme 
club met een positieve uitstraling in de hele 
regio en ze zijn goed voor hun sponsoren.” 



Uw fi nanciële 
huishouding in 
topconditie!

www.unive.nl

Oostendorperstraatweg 1k Elburg | tel. (0525) 688 858 | elburg@unive.nl

U geniet van het leven op uw eigen manier. U gaat uw eigen weg, maar soms kunt 
u wel wat onafhankelijk fi nancieel advies gebruiken. Bijvoorbeeld als u vragen heeft 
over uw hypotheek, pensioen of verzekeringen. Juist dan zijn wij er; van start tot fi nish. 
In onze winkels, op internet of gewoon bij u thuis. Om er samen voor te zorgen dat 
uw fi nanciële huishouding altijd in topconditie is. Zo bent u. Zo is Univé Stad en Land.
 
Benieuwd hoe wij altijd met u meewonen, meewerken én meeleven als trotse 
supporter van VSCO’61? Neem dan contact op of loop gewoon eens bij ons binnen. 
Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft.
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De Sponsorcommissie bevindt zich in een bijzondere periode in haar bestaan. Afgelopen jaar heeft Ben Leusink 
na jarenlange trouwe dienst aangegeven te stoppen als lid van deze commissie. Hij werd op maandag 10 november 
2014 tijdens de ALV benoemd tot Lid van Verdienste. Ben ontving deze erkenning naast zijn al bestaande titel van 
Gouden Kanarie in 2008. Tevens is 2015 het jaar waarin de Sponsorcommissie van VSCO’61 25 jaar bestaat. Nog 
steeds zijn er drie leden van het eerste uur actief in de commissie. 

en Leusink is een clubicoon van 
VSCO’61 en blijft actief als 
ambassadeur van de vereniging. 

In de regio is Ben vooral bekend van zijn 
werk voor de Sponsorcommissie en als 
bestuurslid Jeugdzaken. Zijn werkwijze 
van aanmelden van nieuwe jeugdleden 
door middel van een huisbezoek wordt 
tot op de dag van vandaag geprezen. Na 
deze periode zat Ben veel ‘langs de weg’ 
voor de Sponsorcommissie waar hij een 
bekend en zeer gewaardeerd persoon is. 
Hij is al vanaf 1961 actief binnen de ver-
eniging en heeft verschillende functies 
bekleed in het bestuur, de technische com-
missie en de Sponsor-, Presentatiegids- en 
Businessmagazinecommissie. Redenen te 
over om Ben te benoemen tot Lid van 
Verdienste.

Daarnaast zijn drie leden van de 
Sponsorcommissie vanaf de start nog steeds 
onderdeel van deze commissie. Het gaat 
hierbij om Lammert Vlieger, huidig voorzitter 
en tevens initiator van de Sponsorcommissie.  
Daarnaast zijn acquisiteur Hendrik Jan 
‘Nanne’ Schoonhoven en secretaris Jakob 
Hardlooper al vanaf het begin lid van deze 
commissie. Zij hebben 143 genotuleerde 
vergaderingen en vele duizenden uren geïn-
vesteerd in de vereniging. Zo heeft sponso-
ring binnen VSCO’61 zich ontwikkeld van de 
eerste bordsponsor in 1965 tot de brede en 
diepe banden die VSCO’61 nu met het regio-
nale bedrijfsleven heeft. 
Een moment van bezinning enerzijds, 
maar ook een blik naar de toekomst. De 
Sponsorcommissie ziet de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. U kunt dan ook de 

komende jaren op ons rekenen en we zullen 
nog veel activiteiten ontplooien ten bate 
van onze prachtige vereniging en het regio-
nale bedrijfsleven. 

B

 Niek Stevens

Jarno Kwakkel

Lammert Vlieger 
(voorzitter)

Aart Lokhorst

SpoNSor-
CoMMISSIE

Hendrik Jan ‘Nanne’ 
Schoonhoven

Wim Korenberg Erik Wijnne

Jakob Hardlooper

Ben Leusink ontvangt de onderscheiding van 
voorzitter Ben Schreurs.



Al twintig jaar houdt Gerrit Knikker zich als zelfstandig ondernemer staande in een wereld waarin supermarkten 
op agressieve wijze met elkaar concurreren om de gunsten van de klant. Hij was eigenaar van supermarkten in ’t 
Harde, Nunspeet en Amersfoort en exploiteerde ook nog enkele campingwinkels. Deze winkels zijn verkocht en 
sinds 2010 houdt Gerrit Knikker zich volledig bezig met zijn Plus Supermarkt in Elburg.

Inspelen 
op nieuwe 
trends

e wilde gas terugnemen?
“Dat was wel het plan, maar 
voor ik het wist had ik weer 

een nieuwe uitdaging. Ik werd lid van 
een commissie waarin we met dertig 
ondernemers de nieuwe briljant formule 
van Plus Supermarkten hebben ontwikkeld. 
We gebruiken nu warmere kleuren in onze 
winkels, hebben een nieuwe verslijn en ook 
de vloerstelling is anders. Zelf zeg ik altijd 
dat we van een koude naar een warme 
winkel zijn gegaan. We hebben na de 

heropening veel positieve reacties van onze 
klanten gekregen. De nieuwe winkelformule 
is inmiddels in 150 supermarkten, waaronder 
onze winkel in Elburg, geïmplementeerd. 
Over twee jaar zijn alle 250 vestigingen van 
Plus over op de nieuwe formule.”

Wat maakt Plus Supermarkt in Elburg tot 
een bijzondere winkel?
“Dat zijn allereerst onze klanten en 
medewerkers. We zijn gevestigd in een 
relatief kleine gemeenschap waardoor we 

veel klanten dagelijks of wekelijks zien. Ik 
zie dat het contact met onze medewerkers 
goed is en dat zorgt voor een prettige sfeer 
in de winkel. Ik ben daar trots op en we 
doen er alles aan om dat zo te houden. 
We proberen ons zo flexibel mogelijk op 
te stellen. Als enige supermarkt in Elburg 
bezorgen wij boodschappen bij de klanten 
thuis. Consumenten kunnen boodschappen 
per telefoon, mail en fax bij ons bestellen. 
Wekelijks maken ook ongeveer 50 bedrijven 
of andere organisaties in Elburg gebruik 
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j

SpoNSor IN BEEld

plus
Supermarkt



Bedrijfsactiviteiten:
Supermarkt met veel aandacht voor klanten, 

aantrekkelijke spaaracties en veel verse 

(streek)producten. Plus beschikt over het 

grootste assortiment biologische producten. 

Eigenaar:
Gerrit Knikker

Aantal medewerkers:
60

Contactgegevens:
Klokbekerweg 164

8081 JJ Elburg

Telefoon: 0525 - 681886

Fax: 0525 - 682143

Website: www.plus.nl

Email: knikker-elburg@plussupermarkt.nl

van deze service. Plus onderscheidt zich 
ook door aantrekkelijke spaaracties. Een 
mooi voorbeeld daarvan is de succesvolle 
voetbalplaatjes spaaractie die we samen 
met VSCO hebben gedaan. Prioriteit is 
echter het leveren van de beste producten 
voor de beste prijs. Ik denk dat we dat 
goed doen, want uit een onlangs door RTL 
4 gehouden onderzoek blijkt dat Plus de 
goedkoopste supermarkt van Nederland is. 
Zo zie je maar dat het loont om prijzen te 
vergelijken en niet altijd aan te nemen dat 
de folderaanbieding de goedkoopste is.”

Gaat er de komende jaren iets veranderen 
voor de supermarktbranche?
“Absoluut. De behoefte van de consument 
verandert en dus veranderen wij mee. We 

zien dat het aandeel online boodschappen 
gestaag stijgt. Onze klanten willen zelf 
kunnen bepalen op welke wijze ze 
boodschappen doen. Als ze tijd en zin 
hebben komen ze naar de winkel. Daarnaast 
willen ze boodschappen op internet 
kunnen bestellen op de plaats en tijd die 
hen het best uitkomt. Deze worden dan 
thuisbezorgd of afgehaald in de winkel.”

Is er dan nog behoefte aan een lokale 
supermarkt?
“Daar blijft zeker nog ruimte voor. Iedere 
regio heeft een eigen karakter. Wij proberen 
daar zo goed mogelijk op in te spelen door 
het aanbieden van streekproducten onder 
de merknaam ‘Gijs’. Daarnaast bieden we 
producten van De Bakzolder en slager 
Van Asselt aan. Ook verkopen we brood 
van Bakkerij Spijkerboer uit Oosterwolde 
in onze supermarkt. Als de kwaliteit van 
de producten goed is, werken we zoveel 
mogelijk samen met leveranciers in de regio. 
In dat licht moet ook de sponsoring van 
VSCO worden gezien. De betrokkenheid 
van de vrijwilligers bij hun club valt mij 
altijd weer op. Zij leggen de lat enorm hoog 
voor de organisatie en dat past goed bij de 
filosofie van onze supermarkt.” 

59B u s i n e s s m a g a z i n e  v SCo ’ 6 1  |  J a a r g a n g  2 0 1 5

“de behoefte van de 
consument 
verandert en dus 
veranderen wij mee” 



Al bijna 70 jaar werken we bij Van Werven samen aan 
échte oplossingen, met dank aan onze medewerkers. 
Door samen te werken scoren we hoe dan ook ook op 
het voetbalveld. Van Werven is de komende jaren trotse 
sponsor van VSCO’61. Samen Sterk!



U wilt een huis kopen of verkopen, een testament vastleggen, een contract maken? 
Of misschien hebt u wel plannen om een besloten vennootschap op te richten? 

De notaris regelt het allemaal voor u.

Notariaat Kremer heeft kantoren in Wezep en Oldebroek.
En da’s mooi makkelijk!

Bezoekadres Wezep
Stationsweg 87A
8091 AC Wezep
T: 038 - 376 00 80

Bezoekadres Oldebroek 
Beeklaan 10 
8096 AM Oldebroek 
T: 0525 - 63 13 35

Email info@notariaatkremer.nl
Website www.notariaatkremer.nl



E
r zijn veel verschillende manieren 
om VSCO’61 te sponsoren. Op deze 
pagina vindt u een impressie van 

de mogelijkheden. Zowel jong als oud pro-
fiteert van sponsoring. Mogelijk denkt u bij 
sponsoring aan het plaatsen van een repre-
sentatief reclamebord langs de lijn. Naast 
deze reclameborden zijn er nog veel meer 
mogelijkheden om een bijdrage te leveren 
aan de vereniging en op te vallen bij leden, 
supporters en medesponsoren. 

Dankbaar is VSCO’61 ondermeer voor 
sponsoren die het mogelijk maken dat 
pupillen prachtige voetbaltassen dragen. 

Ieder jaar is het groot feest tijdens het 
G-voetbaltoernooi, dat mede dankzij de 
inzet van meerdere sponsoren mogelijk 
wordt gemaakt.

Op het veld zelf zijn sponsoren ook nadruk-
kelijk aanwezig. Het is geweldig om te zien 
dat trouwe sponsoren een elftal in nieuw 
tenue steken, vaak aangevuld met sporttas-
sen en trainingspakken. U levert een belang-
rijke bijdrage aan de verzorgde en professio-
nele uitstraling van VSCO’61.

En er zijn nog veel meer vormen van sponso-
ring mogelijk. Dug-out reclame, advertenties 

in de verschillende magazines van VSCO’61 
die met veel enthousiasme en betrokken-
heid worden gemaakt. Mogelijk heeft u zelf 
een creatief idee om een bijdrage te leveren 
aan de Kanaries. De Sponsorcommissie gaat 
graag met u in gesprek om deze ideeën met 
u te bespreken. 

Horen we binnenkort 
van u?

Neem contact op met de Sponsorcommissie, 
via Lammert Vlieger: l.vlieger@vsco.nl of 
038 - 4530695 en 06 - 13967788.  

Zoals u al vaker in deze editie van het Businessmagazine heeft kunnen lezen, is sponsoring van grote waarde voor 
de voetbalvereniging. Zowel voor VSCO’61 en u als (potentiële) sponsor. In de artikelen van Gaston Sporre en 
burgemeester Adriaan Hoogendoorn kunt u daar meer over lezen.
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MAAtwErk IN SpoNSorING

SpoNSor-
vorMEN
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restant wedstrijdprogramma 
3e klasse B
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31 januari 2015 VSCO’61 – DSV’61

7 februari 2015 Oene – VSCO’61

21 februari 2015 VSCO’61 – Teuge SP

28 februari 2015 VVOP – VSCO’61

7 maart 2015  VSCO’61 – Zwart Wit‘63

21 maart 2015 Hulshorst – VSCO’61

28 maart 2015 Stroe – VSCO’61

11 april 2015  VSCO’61 – EZC’84

18 april 2015  EFC’58 – VSCO’61

25 april 2015  VSCO’61 – AGOVV

2 mei 2015  VSCO’61 – Vierhouten’82

9 mei 2015  Prins Bernhard – VSCO’61

 

wEdStrIjdproGrAMMA

SEIZoEN 2014/ 2015
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Dit is het vierde businessmagazine uitgegeven 
door VSCO’61 uit Oosterwolde. De uitgave 
verschijnt ieder jaar in januari/februari. 

sportpark de heughte
Zwarteweg 15
8097 PR Oosterwolde  
Telefoonnummer: 0525 - 621469
Website: www.vsco.nl
E-mail: info@vsco.nl
Twitter: @vsco61nieuws 
Facebook: www.facebook.com/vsco61

informatie
Jarno Kwakkel
Mobiel: 06 - 51 46 27 67
E-mail: j.kwakkel@vsco.nl

oplage 
3000 exemplaren

distributie
Aart Lokhorst en Ben Leusink

redactie
Johan van Pijkeren, Tess van Olst, 
Ernst te Kiefte, Rinze Kaatman, Jarno Kwakkel 
en Kees Schoonhoven

eindredactie
Rinze Kaatman

commercie
Niek Stevens, Hendrik Jan (Nanne) Schoonhoven, 
Ben Leusink, Aart Lokhorst en Lammert Vlieger

advertenties
Thomas Mulder

omslag fotografie
Herman van der Wal

fotografie
Herman van der Wal 
Jan Borgers
Dik Leusink
Dries van Dijk
Bram van de Biezen (luchtfoto)
Archief VSCO’61 

vormgeving en drukwerk
Bredewold. Creatie, web & print.
Rondweg 76, 8091 XK  Wezep
Telefoon 038 - 376 33 90 - www.bredewold.nl

ColoFoN





AMBITIES 
WAARMAKEN

Nijverheidsweg 20
8084 GW ’t Harde
Postbus 41
8084 ZG ‘t Harde

Telefoon 0525-653211
Fax 0525-652678
Internet: www.prinsbouwbv.nl
E-mail: info@prinsbouwbv.nl


