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‘Over Sponsit
niets dan lof’
Al meer dan 1100 sportverenigingen
houden hun sponsorwerving & -beheer
bij in www.sponsit.nl. Sponsit is een online
applicatie waarin sponsorcommissies al
hun sponsorzaken bijhouden en deze
informatie gemakkelijk met elkaar kunnen
delen. Met het gebruik van Sponsit
behoren problemen zoals het verlies
van sponsorinformatie bij overdrachten,
onoverzichtelijke Excel-lijsten en het
vergeten van sponsorafspraken tot het
verleden.

‘Vlak voor de wedstrijd
gokken op hondenrennen’
Kozakken Boys heeft een fraaie geschiedenis met ‘grote namen’. Vorig
seizoen werden Theo Lucius en Danny Buijs aan het lijstje toegevoegd, dit
keer is het de beurt aan Berry Powel. De centrumspits speelde bij veel clubs
in binnen- en buitenland en kijkt met een voldaan gevoel terug op een
carrière die pas op 23-jarige leeftijd begon.
WERKENDAM
–
Hoewel Berry Powel de deur naar
een vervolg van
zijn profl oopbaan nog niet definitief wil dichtslaan verkeert
de spits onherroepelijk in de
herfst van zijn carrière. Tegelijkertijd is zijn voormalig ploeggenoot bij ADO Den Haag,
Danny Buijs, bij Kozakken Boys
begonnen aan zijn trainerscarrière. „Misschien behoort
Danny wel tot een nieuwe generatie trainers, die dichter bij
de spelersgroep staat en weet
wat er in deze tijd gevraagd
wordt. Hij heeft tenslotte ook in
deze tijd gevoetbald. Het mooie
van hem is zijn duidelijkheid.
Hij windt nergens doekjes om
en je kunt altijd met vragen bij
hem terecht.”

Ten aanzien van trainers mag Powel zichzelf beschouwen als ervaringsdeskundige. Ondanks het feit
dat Powel pas op 23-jarige leeftijd
debuteerde in het betaalde voetbal kende de aanvaller een prachtige carrière in zowel binnen- als
buitenland. Hij blikt terug. „Pas
op m’n 23ste kwam ik bij FC Den
Bosch in het betaalde voetbal. Ik
had pas een seizoen in de tweede
klasse gevoetbald en daarvoor
zelfs lager. Meteen in mijn eerste
seizoen bij FC Den Bosch maakte
ik de beslissende goal tijdens de
kampioenswedstrijd (3-2 tegen
Veendam, red.).” Na ruim twee
jaar in de Brabantse hoofdstad
volgde een buitenlands avontuur
bij Millwall, waar Powel in twaalf
wedstrijden tot een treffer kwam,
op bezoek bij Cardiff City. „Londen was natuurlijk prachtig om

te wonen, maar bij de club was
het zo’n bende, niet normaal. Ik
heb er drie of vier trainers meegemaakt en zat bij de Technisch directeur in de auto op het moment
dat hij werd ontslagen. Op een gegeven moment nam een assistent
het over. Dat was de clown in de
groep die vlak voor de wedstrijd
met de spelers op hondenrennen
zat te gokken.”
Ondanks een doorlopend contract bij The Lions keerde Powel
terug naar Nederland en kende
hij een prachtige periode bij de
Graafschap, waar hij topscorer
werd van de eerste divisie en
opnieuw naar de eredivisie promoveerde. Dienstverbanden bij
FC Groningen en ADO Den Haag
volgden, alvorens een nieuw buitenlands avontuur aanbrak. Hij

vertrok naar het Spaanse Gimnàstic de Tarragona. „Niemand sprak
Engels en ik geen Spaans. Succes! We woonden er super met
uitzicht op de Middellandse Zee.
Na de training nam ik een lekkere
duik. Een geweldige tijd met alleen
maar leuke dingen en ook sportief
ging het goed,” getuige twintig
treffers in zestig wedstrijden. Na
periodes bij Huracán Valencia en
Elche keerde Powel terug naar
Nederland, waar hij tekende bij
Heracles en een half jaar later
werd uitgeleend aan Roda JC.
Over een afscheid met degradatie
bij de Limburgers: „Natuurlijk had
ik liever afscheid genomen met
een kampioenschap. Maar er zijn
daar op zoveel fronten fouten gemaakt dat het een optelsom was.
Ze kropen al jaren door het oog
van de naald, het kon bijna niet
uitblijven.” De geboren Utrechter vindt het jammer nooit in de
Galgenwaard te hebben gespeeld
voor de FC. „De kans deed zich
ooit wel voor, maar Piet Buter was
destijds technisch directeur en
hem had ik als zaakwaarnemer
aan de kant gezet. Later hoorde ik
dat het bij het technisch overleg is
tegengehouden. Iets te toevallig.”

Facturatie
Sinds kort is het ook mogelijk
om de facturen van sponsors
met één druk op de knop in
Sponsit te maken. Hiermee
bespaar je veel tijd en is je
financiële administratie altijd
up-to-date. „Dat is inderdaad
heel handig,” weet Sandra
Paans, voorzitter van Businessclub Rood-Wit Rivierenland van de Werkendamse
topklasser Kozakken Boys.
„In november zijn we op de
Nationale Voetbalvakbeurs
in Gorinchem met Sponsit in contact gekomen. We
hebben eerst een aanloopperiode gehad en met een
proefversie gedraaid en waren daar heel tevreden over.
We zijn nog druk doende het
in te richten, maar waar iets
niet bevalt ligt dat duidelijk
aan onszelf en niet aan het
programma,” is Paans is
dolenthousiast over Sponsit.
„Een heel prettig programma.
Het is zeer gebruiksvriendelijk en overzichtelijk, heeft

weinig stappen nodig om
gegevens in te voeren en je
kunt het helemaal naar eigen
inzicht inrichten. En het is
bovendien niet duur,” stipt ze
een voor sportverenigingen
niet onbelangrijk detail aan.
Paans prijst met name het
online-karakter van Sponsit.
„Als je ergens bent en er
wordt een vraag gesteld over
een sponsorcontract, dan
kun je inloggen op je telefoon
en heb je alle gegevens bij
de hand. Je hoeft dus nooit
meer te antwoorden ‘daar
kom ik later op terug’.” Maar
er is meer. Paans: „Je kunt
heel handig bijhouden wat
ieders taken zijn binnen een
commissie, de voortgang
daarvan en wanneer zaken
klaar moeten zijn. Bestanden, zoals contractgegevens,
maar ook logo’s, zijn rechtstreeks te koppelen aan de
sponsoren. Normaliter ben ik
erg kritisch, maar over Sponsit ben ik louter positief en
heb ik niets dan lof.”

Openingstijden: Pizzeria - Grillroom - Shoarma
zondag t/m maandag van 16:00 tot 24:00 uur
vrijdag en zaterdag 16:00 tot 02:00 uur

GRATIS BEZORGING IN WERKENDAM
Nieuweweg 6-8, Werkendam

0183 - 503319

Hoogstraat 91, Werkendam
0183 - 50 23 88
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