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Beste sponsoren,  

 

Graag geven wij even een update van hoe de zaken ervoor staan.  

Op dit moment hebben wij 77 sponsoren, welke voor dit jaar een totaal bedrag van circa € 
135.000,-- sponsoren.  

Ondanks dat het nu vakantietijd is, waarbij diverse bestuursleden op vakantie zijn, zijn wij 
druk bezig met de voorbereidingen voor de Binnenvaartdagen van Zwijndrecht, welke van 9 
tot 11 september gehouden zullen worden en waarvan wij hoofdsponsor zijn.  

Als stichting staan wij daar met 2 pagode tenten, waar u van harte welkom bent om over de 
stichting en de doelstellingen, onder het genot van een drankje, te komen praten. Wij hopen 
hier toch ook weer de nodige ondernemers over de streep te kunnen trekken voor 
sponsoring, zodat wij nog meer kanalen aan kunnen boren voor de promotie van personeel.  

Ook hebben wij zendtijd ingekocht bij SBS6 en Net5, waarvoor de opnamen na de vakantie 
zullen starten. Dit zal “Werken in de maritieme sector” gaan heten, waarbij de hele sector zo 
breed mogelijk zal worden belicht, met als doel om de jeugd te enthousiasmeren voor de 
binnenvaart.  

Tevens zijn wij druk aan het brainstormen, hoe wij pakkend materiaal kunnen ontwerpen, 
wat wij bij de leerlingen op school uit kunnen delen, zodat de voordrachten van de diverse 
kapiteins op de scholen, beter blijft hangen.  

In de afgelopen perioden hebben wij ook besprekingen gehad met diverse scholen, zoals het 
Loket te Zwijndrecht en het Nova College te IJmuiden. Met laatstgenoemde komen wij in 
september weer bij elkaar, om te zien hoe wij opleidingen kunnen verbeteren en eventueel 
versnellen.  

Ook hebben wij onlangs mevrouw J. van Loon in ons team mogen verwelkomen, welke voor 
ons de sociale media gaat verzorgen, zodat wij meer zichtbaar worden op Instagram, 
Linkedln en Facebook.  

Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag in onze stand 
op de Binnenvaartdagen te Zwijndrecht.  

Het bestuur van de VVDB  


