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   Van de Voorzitter ...
Toch een positieve afsluiting van het seizoen…..

Hierbij een speciale editie van de nieuwsbrief in 
het teken van de selectie-sponsoring en update 
over de veldvernieuwing.

Vernieuwing veld
Eerder is al aangegeven dat het traject voor de 
veldvernieuwing stroperig verloopt, maar dat 
eindelijk is het balletje dan echt is gaan rollen. 
En dat hebben we geweten. Afgelopen maan-
dag werd ik in de ochtend gebeld door de ge-
meente dat de aanbesteding naar Traas & Ovaa 
is gegaan.
Ze wilden maandag middag nog even op het 
veld kijken en de laatste dingen afstemmen. 
Kees en ik dus om 16.00 uur naar het veld en 
met gemeente en aannemer in overleg. Ze wil-
den nog deze week het kunstgras er af rollen 
en de omheining verwijderen. Op stel en sprong 
moesten dus de reclameborden en de banken 
worden verwijderd. Daarnaast gaf de aannemer 
aan dat het logischer zou zijn om de verzor-
gingsruimte te verplaatsen zodat het veld straks 
in z’n geheel een rechthoek wordt in plaats van 
dat het verspringt en de verzorgingsruimte “bijna 
in het midden van het veld” zou komen te liggen. 
Dat was ook onze wens, maar de gemeente ging 
daar niet in mee. De aannemer heeft echter aan-
gegeven dat het qua prijs niet veel verschil zou 

maken en de gemeente is inmiddels akkoord. 
Prima, maar dan moest ook de verzorgingsruim-
te z.s.m. weggehaald worden.
Tjoba zou Tjoba niet zijn als er geen vrijwilligers 
opgetrommeld konden worden om dat te realise-
ren. Maandag waren de borden en bevestiging 
verwijderd, dinsdag de banken en woensdag de 
verzorgingsruimte. Puik werk!!!
Het nieuwe kunstgras en de betonplaten die er 
om heen komen te liggen zijn besteld. De aan-
nemer maakt het nu zover gereed dat ze na de 
bouwvak als de materialen geleverd zijn, gelijk 
door kunnen. Planning is om de 1e helft septem-
ber alles gereed te hebben. Tot die tijd zullen we 
het even met alleen het 2e veld moeten doen, 
maar daarna is onze accommodatie weer hele-
maal prima!
  
Sponsoring
De afgelopen seizoenen zaten we in onzekerheid 
over de sponsoring van de selectie. Onze “huis-
sponsor” WEA die al zo’n 20 jaar aan de selectie 
is verbonden gaf te kennen te willen stoppen. 
Daarnaast is onze subsponsor Zuid-West Lease 
overgenomen en was nog niet direct duidelijk 
wat dat ging betekenen. Toen er eindelijk weer 
wat concrete plannen met mogelijke sponsors 
waren, kwam Corona. Hierdoor werd onzeker of 
de potentiële sponsors toch wel echt met ons in 
zee zouden gaan. Gelukkig is door veel inspan-
ning van de sponsorcommissie bereikt dat we 
met ingang van het nieuwe seizoen, naast een 
nieuw veld, ook een nieuw outfit hebben, met 
maar liefst 4 sponsors. Donderdagavond zijn de 
contracten ondertekend en de trainingspakken 
en tenues gepresenteerd. Daarover kunt u in 
verderop in de nieuwsbrief verder lezen.

Ik kan niet anders zeggen dat we met z’n allen 
goed bezig zijn en ik nu al uitkijk naar het nieuwe 
seizoen. Voor nu iedereen een prettige vakantie 
toegewenst.

Peter Joosse
Voorzitter KV Tjoba
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     Even: Voorstellen 

De nieuwe sponsors van de selectie van Tjoba!
Goed nieuws vanuit het sponsorcommissie. Afgelopen donderdag hebben we officieel de contrac-
ten getekend met de vier nieuwe sponsors van de selectie. De komende drie jaar prijken de namen 
Van Mossle Autolease, HB17 werkt!, Jumbo Goes en WEA accountants op de kleding van de se-
lectie. We zijn natuurlijk als sponsor commissie trots dat we deze bedrijven aan ons hebben kunnen 
binden. We stellen ze graag even voor

  Tjoba en Van mossel Autolease ZuidWest

Een nieuwe sponsor? Al vele jaren is ZuidWest Lease mede-
hoofdsponsor van de selectie van Tjoba. Langs vele hoogtepun-
ten en enkele dieptepunten altijd een trouw sponsor geweest samen met de WEA. ZuidWest 
Lease is medio 2019 overgenomen door International Car Lease Holding van de Van Mossel 
Automotive Groep. Deze holding heeft een aantal lease labels en wil de regionale markt graag 
bedienen via kantoren ter plaatse. Met de overname van Zuidwest Lease is er een landelijke 
dekking voor de bewerking van regionale markten gerealiseerd. Van Mossel Autolease Zuid-
West wil graag een bijdrage leveren aan haar maatschappelijke verantwoording middels sport-
sponsoring. Vandaar dat we de relatie met Tjoba samen met andere sponsoren continueren. 
Helaas moest het afgelopen seizoen noodgedwongen worden onderbroken terwijl Tjoba nog 
op alle fronten meestreed voor het hoogst haalbare. We rekenen op een mooi nieuw seizoen 
waar Tjoba op alle fronten om de hoofdprijzen gaat meestrijden. Wij wensen spelers, publiek 
en fanatieke supporters hierbij veel spektakel en plezier. 

  Over Van Mossel Automotive Groep

International Car Lease Holding behoort met een wagenpark van circa 83.000 voertuigen tot 
de top 5 van leasemaatschappijen van Nederland en maakt ook deel uit van de Van Mossel 
Automotive Groep. De onderliggende labels zijn Van Mossel Autolease, Van Mossel Privélease, 
DirectLease, Westlease en J&T Autolease.  De Van Mossel Automotive Groep is verder dea-
ler van de merken Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, Audi, SEAT, ŠKODA, Peugeot, 
Citroën, DS, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Ro-
ver, Ford, Opel, Mercedes-Benz, smart, Fiat, 
Fiat Professional, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, 
Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en MG. Ook 
exploiteert zij meerdere used cars vestigingen 
en heeft zij een eigen keten van carrosserie-
bedrijven. Daarnaast biedt de groep diverse 
diensten onder één dak zoals verzekeringen, 
financieringen, signing/inbouw/carrosserie en 
autoverhuur. In totaal telt het bedrijf bijna 200 
vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, 
Frankrijk en Duitsland. Met ruim 3.300 mede-
werkers realiseert de groep een omzet van 
circa €2,5 miljard op jaarbasis.
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  Jumbo Goes

Je Bent van harte welkom bij Jumbo Goes. 
Elke dag gaan we voor 100% tevredenheid: de beste service, 
het grootste assortiment én de laagste prijs. 
Onze vriendelijke medewerkers staan graag voor je klaar om je te verwelkomen in onze winkel. 
Ervaar zelf de voordelen van Jumbo Goes en ontdek al onze lekkere, verse en gezonde pro-
ducten. Wij kijken uit naar de mooie samenwerking met Tjoba en wensen jullie heel veel succes 
en plezier komend seizoen!

Esther van der Wekke, bedrijfsleider

  HB17 Werkt
  
Als oud-korfbalster van Tjoba, moeder van Isis uit de D1 en af-
gelopen seizoen trainster van de B2 klinkt de stap naar sponso-
ring van de selectie als een logische. Graag introduceer ik HB17 
Werkt aan de leden van Tjoba en hoop ik dat wij ook voor jullie van betekenis kunnen zijn.
HB17 is gespecialiseerd in werving en selectie van personeel in (nagenoeg) alle branches. Via 
ons bemiddelde kandidaten gaan rechtstreeks in dienst bij onze opdrachtgevers. Daarnaast 
zijn wij ook actief in de bemiddeling van ZZP. Ons werkgebied strekt zich uit over geheel Zee-
land, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Vanuit ons kantoor op de Beestenmarkt 
in Goes werken we met 4 collega’s dagelijks aan het verbinden van de juiste kandidaten aan 
onze opdrachtgevers. Na een gedegen intake bij de werkgever, waarin wij onszelf een goed 
beeld verschaffen van het gezochte profiel gaan wij pro-actief op zoek in de markt naar pas-
sende kandidaten.  Andersom komt ook voor; na een goed gesprek met een kandidaat gaan 
wij actief op zoek naar de juiste baan voor deze persoon. Deze pro-activiteit resulteert erin dat 
wij al regelmatig verrassende matches hebben mogen maken. Ook benieuwd wat wij voor jou 
(werkgever of werknemer) kunnen betekenen? Spreek me zeker aan als je me langs of op het 
veld ziet of neem contact met ons op via 0113-296310. Op www.hb17.nl/vacatures vind je een 
overzicht van de openstaande vacatures. 
Naast de sponsoring van de selectie beloont HB17 Tjoba extra: voor iedere succesvolle match 
die wij voor of via een Tjoba-lid (opdrachtgever of kandidaat) weten te realiseren ontvangt Tjoba 
€ 100,-. Een echte win-win situatie dus! We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.

Namens HB17 Werkt,
Marloes de Haze,
Directeur/Eigenaar
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  WEA Accountants & Adviseurs

WEA Accountants en adviseurs is al meer dan 20 jaar betrok-
ken bij onze vereniging in de vorm van hoofdsponsor en is dus 
een bekende naam.
WEA is een organisatie van samenwerkende accountants en belastingadviseurs met in to-
taal acht maatschappen in Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland, het Westland, Gelderland 
en Noord-Holland. Wij verzorgen de boekhouding, belastingaangifte en financieel advies voor 
ondernemers in het MKB en de agrarische sector, maar ook voor particulieren. Heeft u behoefte 
aan een persoonlijk adviseur die dicht bij u staat, uw behoeften begrijpt en met u meedenkt? 
Bezoek dan de website www.wea.nl

Met de support van deze aansprekende bedrijven en een prachtige nieuwe outfit voor onze selectie 
gaan we er natuurlijk van uit dat er ook op sportief gebied iets moois gaat gebeuren het komende 
seizoen.

Gerben van Boven
Sponsorcommissie



   Beste Sporter
Voor velen is het moment aangebroken dat er na de Coronarestricties weer mag worden gesport 
of dat de start van het nieuwe seizoen eraan komt. Het lichaam wordt dus weer meer belast met 
het risico op blessures als gevolg. Met de SpartaNova scan bij PMC In Balans kunnen de sporters 
van uw vereniging of club zich fysiek laten testen op onder andere kracht, coördinatie, stabiliteit, 
lenigheid en performance. Door middel van een batterij aan sportspecifieke testen wordt duidelijk 
wat de zwakke gebieden van het lichaam zijn die bij het uitoefenen van de betreffende sport een 
belangrijke rol spelen.  

Voor sporters die fit aan het volgende seizoen willen beginnen is de SpartaNova scan een goed 
middel om erachter te komen welke gebieden extra aandacht nodig hebben en wat er nodig is om 
deze gebieden sterker maken, de prestatie te verbeteren en blessures te voorkomen. Korfballer 
Dylan Gillissen is u al voorgegaan. “SpartaNova heeft mij inzicht gegeven in de verbeterpunten van 
mijn lichaam, en biedt ook direct oefeningen aan om aan deze punten te werken. Je krijgt een over-
zichtelijk schema met oefeningen, inclusief filmpjes van de juiste uitvoering. Op die manier kan je je 
sportprestaties optimaliseren.”  

Naar aanleiding van de testresultaten en de sport die beoefend wordt stelt het systeem een per-
soonlijk oefenschema op. De sporter of revalidant kan met behulp van het oefenschema, zelf of met 
een personal trainer, aan de slag om de zwakke schakels sterker te maken waardoor de prestatie 
of het herstel verbeterd kan worden en het risico op (verdere) blessures verminderd kan worden.  

Meer informatie over SpartaNova bij PMC In Balans vindt u op de poster op:
https://www.pmcinbalans.nl/zorgaanbod/begeleiding-op-topsport-niveau/. 
Als u vragen heeft over de inhoud of het afnemen van SpartaNova kunt u contact opnemen met 
Jouri van den Broeke (j.vandebroeke@pmcinbalans.nl) 
of het secretariaat van PMC In Balans (0118 461897).  

Kortingsweken!  
Tijdens de SpartaNova kortingsweken bij PMC In Balans kan de Basic scan met korting gedaan 
worden. In week 32 (3-7 aug) en week 36 (31 aug-4 sep) bieden we de Basic scan aan voor slechts 
45,-, zodat sporters de voordelen van de SpartaNova scan kunnen ervaren en kunnen beginnen 
met het sterker maken van de zwakke plekken. 

Met vriendelijke groet,
Esmee Vleugel (bewegingswetenschapper)

Schrijver        Versluys
WONINGMAKELAARS  •   BETROKKEN BIJ  MENSEN

Hoofdsponsor

 Tjoba Toernooi

https://www.pmcinbalans.nl/zorgaanbod/begeleiding-op-topsport-niveau/.
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Prettige Vakantie


