Eerste digitale nieuwsbrief
Na in de twee voorgaande seizoenen te zijn verschenen
met een presentatiekrant ziet nu de eerste uitgave van de
digitale nieuwsbrief het levenslicht.
De sponsorcommissie heeft besloten dit jaar niet te willen
gaan voor een presentatiegids, maar zij heeft gekozen
voor een snel en aan deze tijd gerelateerd medium.
Wij hopen op deze manier onze sponsoren, potentiele
sponsoren en andere geinteresseerden ook op de hoogte
te kunnen houden van het wel en wee in onze vereniging.
Nog vers in het geheugen ligt de miraculeuze ontsnapping aan degradatie van vorig seizoen en dus staat ons
weer een nieuw seizoen in de hoofdklasse A te wachten
met tal van mooie tegenstanders en ongetwijfeld spannende wedstrijden.
Via onder andere deze nieuwsbrief zullen wij u daarvan
op de hoogte gaan houden, maar vanzelfsprekend kunt u
ook de verslagen weer lezen op onze website.
Hopelijk hoeven we dit seizoen niet tot de laatste wedstrijd in spanning te blijven, maar kunnen we ons mengen
in de middenmoot van deze zware afdeling.
Van het tweede wordt dit seizoen toch wel wat meer verwacht na de degradatie van vorig seizoen en na de metamorfose die dit elftal heeft ondergaan hopen we dat ze
een aardig woordje mee gaan spreken aan de kop van
het klassement.
Nieuw is het derde elftal, bestaande uit spelers uit het Aelftal van vorig jaar, aangevuld met talentvolle spelers uit
de overige seniorenelftallen.
Dit elftal staat onder leiding van Johan Molendijk en Leon
Luhrman en wij zijn zeer benieuwd naar hun verrichtingen.
Alle andere zaken heb ik in de eerste weekbrief van dit
seizoen al met u doorgenomen, zodat ik in deze nieuwsbrief verder de ruimte laat aan de sponsorcommissie en
anderen.
Alle sponsoren hopen wij ook dit jaar weer met regelmaat
te mogen begroeten op ons complex, ik wens hen goede
zaken en bedank hen voor de steun die zij ook dit jaar
weer aan onze mooie club willen geven.
Ad van der Poort
Voorzitter T.O.G.R.

SPONSORING! GUNNEN OF COMMERCIEEL INTERESSANT?
De meeste amateurclubs kunnen niet meer zonder de financiële
steun van sponsoren. Sommige vooraanstaande clubs hebben al
zulke grote businessclubs dat de bedrijven elkaar al lang niet allemaal meer kennen.
Wat doet die kleine, doch unieke groenwitte Rotterdamse zaterdag
hoofdklasser op dit gebied? Ondergetekende is voorzitter van de
sponsorcommissie, welke bestaat uit 8 enthousiaste mensen. Aan
het begin van het jaar heeft deze commissie wat veranderingen ondergaan en is er een plan gelanceerd om het aantal sponsoren cq.
businessclubleden aanzienlijk te laten groeien.
Nu zo aan het begin van het nieuwe seizoen kunnen wij een flink
aantal nieuwe sponsoren en businessclubleden van harte welkom
heten bij onze club TOGR.
Wij als sponsorcommissie zijn trots, dat we met z’n allen een groei
hebben kunnen creëren in het aantal bedrijven (en ook particulieren), die op deze wijze hun financiële steentje bijdragen.
Wat zien wij als onze taak? Naast het feit dat de sponsoren / businessclubleden na een week hard werken hun ontspanning moeten
kunnen vinden op onze gezellige club en bij de leuke evenementen,
welke voor de businessclub worden georganiseerd, is er nog een
taak. Sponsoring bij een amateurclub is vaak gunnen, maar toch
gaan wij een stapje verder. Wij willen dat de bedrijven en hun producten en diensten bekend zijn bij de leden, de mede sponsoren en
bij een ieder die een bezoek brengt aan het schitterende sportcomplex ‘De Lage Weide’, de hoofdklasse thuishaven van TOGR.
Het is onze taak om bedrijven die onze club steunen volop ‘visibility’
te geven en daar doen we alles aan. Ook nu het seizoen ‘20072008’ net is begonnen. Een uiterst sterke hoofdklasse A met unieke
voetbalbolwerken als Quick Boys, FC Lisse, Rijnsburgse Boys,
maar ook regionale en beladen derby’s tegen o.a. Barendrecht, DOTO en ASWH zullen garant staan voor veel media aandacht. Deze
aandacht zal bestaan uit regionale omroepen, landelijke –en regionale dagbladen, het blad ‘Voetbal Rotterdam’, diverse voetbalsites
en vanzelfsprekend kunt u op teletekst de hoofdklasse volgen.
Wekt al het bovenstaande uw interesse en u bent nog geen sponsor, dan gaan we nog een stapje verder om u te ‘triggeren’. Wat
dacht u van het programma voor de businessclub in het komende
seizoen: het traditionele groenwitte mannendiner op de eerste
maandag in oktober / een business-to-business netwerkavond op
TOGR voor diverse businessclubs / de op vrijwillige basis in te vullen buitenlandse voetbalreis / de traditionele nieuwjaarsreceptie met
een bekende gastspreker / een bezoek aan een betaald voetbalwedstrijd met dinerbuffet (dit jaar Excelsior – Vitesse) / een spectaculaire seizoensafsluiting op ‘Het Strand aan de Maas’. Mogelijk
wordt het een en ander zelfs nog verder uitgebreid.
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Ruseler Sportiever
De sportieve uitdaging voor een makelaarskantoor is niet altijd even
duidelijk. Voor Art Knibbe, makelaar en sportfanaat in hart en nieren
een reden om zijn sportieve ambities ook via zijn werk uit te dragen.
“Als jeugdlid en later als selectiespeler bij TOGR heb ik de liefde
voor de sport van jongs af aan meegekregen. TOGR loopt hierbij als
een rode draad door mijn leven. Ik vind het belangrijk om het plezier
en het nut van de sport uit te blijven dragen. Voor mij was het vanzelfsprekend om als sponsor te kiezen voor TOGR. Voor mij de club
die de combinatie van sport en plezier met volle overtuiging uitdraagt”. Aldus Art Knibbe.
Ruseler makelaars bestaat uit 7 kantoren in de regio Rotterdam en
Den Haag en 1 in Benalmadena in Spanje. De kantoren in Barendrecht (Frits Heidenreich), Capelle aan den IJssel en Rotterdam Nesselande (Art Knibbe en Menno Geijsendorpher) zijn sinds 3 jaar enthousiaste sponsors en supporters van TOGR. De 3 heren menen
hiermee in sport, zaken en genieten een goede balans te hebben
gevonden. Zij zien uit naar het begin van de nieuwe competitie. “Wij
hopen dat ons groen-witte ‘vlaggenschip’ een stabiele middenmotor
in de hoofdklasse blijkt te zijn”. Aldus de drie makelaars.
Ruseler Makelaars is gespecialiseerd in zowel bestaande- als
nieuwbouwwoningen, taxaties en hypotheken. Voor de aan- en verkoop van uw woning is Ruseler Makelaars de aangewezen partij.
Kantoren
Ruseler Barendrecht
– 0180-646566 – Frits Heidenreich
Ruseler Capelle aan den IJssel
– 010-4515100 – Art Knibbe
Ruseler Nesselande
– 010-2220060 – Menno Geijsendorpher
Tot ziens op De Dijk

Zaterdag 15 september 2007
12:00 - 15:00

WELKOM

De Ruseler Groep organiseert meermalen
een Open Huis. Op die dag kunt u vrij aangeboden woningen bezoeken.
Zie voor meer informatie
www.ruseler.nl
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De businessclub van TOGR gaat richting de 45 leden. De zeer ambitieuze doelstelling moet ons het komende jaar richting de 70 leden
kunnen leiden. Bent u geïnteresseerd of weet u als al bestaande
sponsor een bedrijf wat we mogen benaderen, schroomt u dan niet
om ons te contacten. Wij gaan graag geheel vrijblijvend, doch uiterst
enthousiast de uitdaging aan voor ons aller TOGR.
Ik wens u een fantastisch hoofdklasse seizoen ‘2007-2008’ toe.
Met sportieve groet,

Namens de sponsorcommissie TOGR
Harry Schaap (voorzitter)
hschaap@salesuppromotions.nl
(mobiel 06-53195788)

Club van € 25
Binnen de vereniging is ook de jeugd zelf druk doende om sponsors c.q. gelden te vergaren voor allerhande jeugdactiviteiten. Zo is
er de Club van 25, een groep sponsors die eenmaal per jaar € 25
doneren voor allerhande extra (educatieve) activiteiten. Maar de
jeugd doet veel meer. Zo worden er jaarlijks loten in het kader van
de Grote Clubactie verkocht, worden er lootjes verkocht bij thuiswedstrijden, wordt er oud papier ingezameld, petflesjes, cartridges
en sponsorlopen gehouden. Kortom de jeugd doet er alles aan om
de “eigen broek op te houden”.
Voor meer informatie kunt u zich richten tot onze redactie
krant@togr.nl

Zaterdag 1 september 14:30 de vuurdoop voor TOGR in de
thuiswedstrijd tegen Noordwijk. TOGR weet zich dan versterkt
met de braziliaanse spits Wagner da Silva Cardoso.
Pupil van de Week: Batus Isiksoy (F-pupil)
We hopen natuurlijk weer veel van onze sponsors te mogen
begroeten.
Sportpark De Lage Weide
Charloisse Lagedijk 885, Rotterdam

De sponsor Krant van TOGR 2007 - 2008
1e jaargang, nummer 1
30 augustus 2007
De Krant is een uitgave van de voetbalvereniging TOGR.
Eindredactie: T. de Wreede a.i.
Advertenties: F. de Vos
Email: krant@togr.nl
2007 © TOGR

