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Peter van der Giessen, Nicole de Groen, Christa Luijendijk, Danielle Bouter en Bram Blom.

Zakelijk scoren?! De Business 
Club VV Papendrecht is in de 
zomer van 2017 onder leiding 
van Bram Blom gestart in 
een vernieuwde vorm.

PAPENDRECHT - Bram Blom 
wordt ondersteund door Da-
nielle Bouter, Nicole de Groen, 
Christa Luijendijk en Peter van 
der Giessen. Zij zijn met veel 
enthousiasme begonnen om 
de Business Club binnen VV 
Papendrecht weer een nieuw 
gezicht te geven.
De Business Club VV Papend-
recht is dé plek in de regio om 

te netwerken. U treft bij ons 
gemotiveerde en onderne-
mende mensen die onder het 
genot van een hapje en een 
drankje elkaar ontmoeten en 
waarbij mooie samenwerkin-
gen tot stand komen. Dit alles 
gebeurt met een live-voetbal-
wedstrijd op de achtergrond. 
Vier keer per jaar wordt een 
aantrekkelijke activiteit ver-
zorgd om de onderlinge band 
verder te verdiepen. Bent u 
geïnteresseerd of wilt u meer 
weten: bc@vvpapendrecht.nl.
Oud-voorzitter Bram Blom 
heeft met de Business Club 

een nieuwe uitdaging, “Nadat 
ik in juni 2017 mijn voorzit-
tershamer aan Hans Jonker 
had overgedragen, heb ik aan-
gegeven dat ik het leuk zou 
vinden om de Business Club 
op te pakken. Ik heb een goed 
team om me heen kunnen 
verzamelen die mij daarbij 
gaat helpen. We gaan ook 
nauw samenwerken met de 
Sponsorcommissie om geza-
menlijk het maximale resul-
taat te bereiken. We hebben 
ideeën genoeg, dus het gaat 
goed komen.”
(bron: VV Papendrecht)

Business Club VV Papend-
recht krijgt nieuw elan

Wedstrijdprogramma selecties

Nieuwe glossy brengt 
VV Papendrecht in beeld
Op 30 september werd voor de wedstrijd Papendrecht - Tricht het eerste exemplaar van de 
presentatiegids uitgereikt aan voorzitter Hans Jonker. Edwin Schreurs, voorzitter van de 
communicatiecommissie overhandigde de 3e editie van “De Rode V”. De glossy van 34 
pagina’s geeft een beeld van alle geledingen binnen de club. Dankzij vele vrijwilligers, de 
opmaak van Nosuch en de coverfoto van Foto Schievink ligt er weer een schitterend blad.

PAPENDRECHT - Het elftal van 
trainer Peter de Haan gaat op 
bezoek bij Nivo Sparta wat op 
een elfde plaats staat. De af-
trap in Zaltbommel is om 14.30 
uur. Het tweede reist af naar 
Zeeland waar het op bezoek 

gaat bij Terneuzense Boys, 
aanvang 12.00 uur. De vrou-
wen gaan naar Ridderkerk en 
spelen tegen Rijsoord, aftrap 
14.30 uur. JO19-1 speelt een 
thuiswedstrijd tegen Theole 
de bal wordt om 14.30 uur aan 

het rollen gebracht. De mei-
den van MO19-1 spelen thuis 
tegen GJS, aftrap 10.30 uur. Het 
programma voor de overige 
elftallen is te vinden op:

 d www.vvpapendrecht.nl


