We zijn weer aan het einde van het seizoen, dat betekend dat ook sommige sponsorcontracten
aflopen. Ook het contract met Joost! is afgelopen. Joost! , onderdeel van WEA, is de afgelopen vijf
jaar sponsor geweest van onze inschietshirts. Via deze weg willen Joost! en WEA nogmaals danken
voor de steun de afgelopen jaren.
De ander sponsor van het inschiet shirt, Auto Sturm, heeft gelukkig aangegeven dat ze graag sponsor
blijven van ons. Het autobedrijf heeft inmiddels, naast een vestiging op ons dorp Sint Laurens,
tegenwoordig ook al vestigingen in Middelburg, Goes, Spijkenisse en Roosendaal. Wij zijn daarom blij
dat Auto Sturm de komende jaren ons blijft steunen.
Als sponsorcommissie zijn we vervolgens op zoek gegaan naar een nieuwe sponsor en die hebben we
gelukkig gevonden. Vol trots kunnen we melden dat aannemersbedrijf Mesu sponsor wil worden van
het inschietshirt! Mesu is natuurlijk al vele jaren sponsor, maar vanaf volgend jaar staan zij dus ook
op ons inschietshirt. Ook de familie Mesu willen we uiteraard hartelijk danken voor de steun.
Nieuwe sponsors betekend ook nieuwe shirts. Vanaf volgend seizoen willen we daarom alle leden
een nieuw inschietshirt geven, zodat iedereen het seizoen met de nieuwe sponsoren kan starten.
Daarom het verzoek of alle leden de maat van hun shirt willen doorgeven via het aanmeldformulier
op de site. Het aanmeldformulier staat op de site van ONDO:
https://www.kvondo.nl/commissies/sponsor‐commissie/
Het is ook mogelijk om een naam op je shirt te zetten. Het shirt krijg je gratis van ONDO, voor de
naam moet je een kleine bijdrage van 4 euro betalen. Deze kosten moet je betalen bij het ophalen
van je nieuwe shirt.
Ten slotte willen we dat jullie de oude shirts met de oude sponsoren inleveren. De oude shirts
schenken wij dan aan www.komoverenhelp.nl . Zo loopt vanaf komend seizoen iedereen er weer
keurig netjes bij met onze nieuwe inschietshirts en steunen we het goede doel met de oude shirts.

Shirt bestellen!
Via de site van KV ONDO (link naar bestelformulier toevoegen) kan je een nieuw shirt bestellen. Je
kan hier je maat doorgeven en of je je naam op het shirt wilt. Opgeven kan tot 23 juli, dan gaan we
de shirts bestellen. Je shirt is pas definitief besteld als je een bevestiging dat je opgave formulier is
ontvangen.

Vroeg boek actie!
Als je je shirt voor vrijdag 15 juli besteld krijg je een vroeg boek actie! We hebben dan meer ruimte
bij de leverancier en we kunnen dus met zekerheid zeggen dat je shirt op tijd binnen is! Dus probeer
zo snel mogelijk je shirt te bestellen!
Bij vragen of opmerkingen neem gerust contact op met Rosan Melse (06 – 46020211) of Dennis
Witte (06 – 25761215)

