
 

 
 

Sponsormap VZOD 
 

 
 

INLEIDING 
VZOD is een christelijke korfbalvereniging opgericht in 1949. VZOD staat voor “Vooruitgang Zij Ons Doel”. 
Onze vereniging telt een kleine 200 leden en ons eerste team komt uit in de 3e klasse. 
Binnen Kudelstaart/Aalsmeer heeft onze vereniging een goede naam en staat bekend als een zeer actieve 
vereniging. 
 
Er is binnen VZOD zowel de mogelijkheid om recreatief als prestatiegericht te korfballen. Hoe ouder je bent hoe 
meer er naar prestatie wordt gestreefd. Uiteraard blijft plezier het belangrijkste. 
De afgelopen jaren zijn diverse teams kampioen geworden in hun klasse. Naast seniorenteams beschikken we ook 
over diverse jeugdteams. Verder beschikt onze vereniging over een “kangoeroe-afdeling”, waarin de 4 en 5-jarigen 
spelenderwijs worden voorbereid op het “grotere werk”.  
Daarbij komt, dat VZOD verzekerd is van een enorm potentieel aan vrijwilligers. 
 
 

DE SPORT ZELF 
Korfbal is van oorsprong een Nederlandse teamsport, waarbij een team bestaat uit mannen én vrouwen. Dit 
maakt het tot een unieke sport. 
Vanaf de lente t/m de herfst wordt er buiten in de veldcompetitie gespeeld. Daaromheen is de zaalcompetitie en 
wordt de sport bedreven in de plaatselijke sporthal. 
 
 

ACCOMMODATIE 
De accommodatie van VZOD is te vinden op “sportpark Calslagen” te Kudelstaart-Zuid aan de Wim Kandreef 2. 
Dit moderne sportcomplex werd in augustus 2002 in gebruik genomen. 
Op het dak van de accommodatie bevinden zich 84 zonnepanelen, waardoor VZOD voor het overgrote deel in haar 
eigen energieverbruik kan voorzien en levert daarmee een bijdrage aan de duurzaamheid. 
Op onze prachtige accommodatie werkt VZOD haar veldcompetitie af en worden er diverse activiteiten 
georganiseerd. 
 

 
 
 



 
MEDIA 
VZOD heeft met vzod.nl een website om trots op te zijn. Op onze zeer actuele website vindt u o.a. het laatste 
nieuws, wedstrijdverslagen, competitiegegevens en natuurlijk onze sponsoren. 
Nieuwsberichten worden ook verspreid via: 

 Clubmail (2-wekelijkse e-mail richting alle leden en ouders van leden) 

 Sociale Media o.a. Facebook, Instagram en Twitter.  

 Lokale kranten en websites o.a. de Nieuwe Meerbode en AalsmeerVandaag. 
 

 
 

KORTOM 
VZOD is een actieve vereniging met een goede naam in de regio, waar een uitstekende sfeer heerst en waar onder 
professionele begeleiding op niveau gesport wordt.  
Deze combinatie moet voor u als kandidaat-sponsor een reden zijn om met VZOD in zee te gaan. 
Op de volgende pagina treft u de sponsormogelijkheden aan, maar uiteraard maken wij ook graag een persoonlijk 
voorstel voor u. 
 
 

CONTACTGEGEVENS 
Leden van de sponsorcommissie VZOD 
 
Arie de Vos
Albert Maarse
Jelle Ruesink
Jessica Ruesink
Frank van den Berg

 
Email: sponsorcie@vzod.nl 
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