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De Ondernemersclub Vrienden Van Spirit 
(OVVS), is een onafhankelijk opererend orgaan 
binnen voetbalvereniging Spirit en heeft een 
3-tal doelstellingen:

1 Werven en binden van ondernemers en 
 ondernemende mensen uit de regio aan 
 de sympathieke en unieke voetbalcultuur 
 van v.v. Spirit; 
2 Een platform creëren waar deze ondernemers 
 elkaar kunnen ontmoeten;  
3 De groepsgewijze ondersteuning van de 
 A-selectie, waardoor het aantrekkelijk 
 wordt bij Spirit te voetballen en goede 
 spelers voor de vereniging te behouden. 

Uitdrukkelijk willen wij vermelden dat 
er geen spelers betaald zullen worden!!

Met de OVVS ontstaat de unieke 
combinatie tussen het beoefenen van sport 
enerzijds en het zaken doen tussen bedrijven 
en ondernemers anderzijds, waardoor voor de 
vereniging en de ondernemers een win-win 
situatie ontstaat. 
 
U kunt niet alleen uitgebreid werken aan uw 
netwerk, maar ook gezellige bijeenkomsten 
bezoeken, waarbij de liefde voor voetbal, 
en v.v. Spirit in het bijzonder, centraal staat. 
 
De gelden die uit het lidmaatschap van de 
OVVS voortkomen zullen voor een deel worden 
gebruikt voor de activiteiten van de club zelf. 
Het grootste deel zal echter ter beschikking 
worden gesteld aan A-selectie van v.v. Spirit.
De gelden zullen naar eigen inzicht van OVVS 
aan de eerder geformuleerde doelstellingen 
worden besteed. Dit uiteraard wel in samen-
spraak met het bestuur van de OVVS.

WAT KOST HET:

De jaarlijkse bijdrage bedraagt e 500,-  
Lid worden kan gedurende het hele kalender 
jaar. De prijs voor het lidmaatschap wordt 
naar evenredigheid berekend.  

WAT U ER VOOR TERUGKRIJGT:

• Een gezellige netwerk club, waarvan de 
 leden allemaal hetzelfde doel hebben;
• Een uiting op een bord in de kantine met
 de logo’s en/of namen van alle leden;
• Een aantal gezellige bijeenkomsten en/of 
 uitstapjes waarvan minimaal 1 met partner;
• Periodiek zal er in ons clubblad De Treffer 
 ook aandacht besteed worden aan een lid 
 op de bedrijfslocatie.
 

VOOR LIDMAATSCHAP 
of meer informatie: 

Jan Verkade T: 06 - 1026 9975
Henk Lammertse T: 06 - 2396 6776

Of stuurt u een mail naar:
ovvs@vvspirit.nl
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