VIP Uitnodiging
CWO Businessclubavond met

Jan de Jong
Kees Jansma
Beste genodigde,
Donderdag 17 mei a.s. zal onze jaarlijkse sponsoravond plaatsvinden, waarbij u als lid van onze
businessclub een bijzondere plaats zal innemen.
Zo bent u, samen met een eventuele gast, van
harte welkom om voorafgaand aan deze avond
gezamenlijk gebruik te maken van een geheel
verzorgde BBQ op het terras van onze businessruimte.
Onze hoofdgasten van deze avond hebben beiden
wortels binnen de NOS; de één is eindverantwoordelijke binnen Feyenoord Rotterdam en de ander
is na een functie bij het Nederlands elftal weer
wekelijks te zien met zijn eigen voetbalpraatprogramma op televisie.
We hebben het hier over niemand minder dan Jan
de Jong en Kees Jansma.
Beide heren hebben voldoende te vertellen over
de voetbalwereld, Jan de Jong zal onder leiding
van onze vaste presentator Jan Dirk Stouten, terugblikken op zijn eerste jaar als algemeen directeur
van Feyenoord. Kees Jansma heeft geen verdere
toelichting nodig en heeft bijna alle zaken rond
het voetbal van de afgelopen decennia van dichtbij meegemaakt. Naast onze hoofdgasten zullen
ook andere gasten aanschuiven aan tafel bij Jan
Dirk Stouten, hier zal o.a. met Bas Raemakers (manager sponsoring binnen Feyenoord en o.a. oud
jeugdbestuurslid van sv CWO) worden gesproken
over de noodzaak van betrokken sponsoren voor
zowel het betaald- als het amateurvoetbal.

In het kort het programma dat wij voor u hebben
samengesteld;
• Inloop businessruimte van 17.30 uur
• Start BBQ Businessclub 18.00 uur
• “Aftrap Jan Dirk Stouten”, exclusief voor leden
Businessclub CWO 19.00 uur
• Kantine open t.b.v. overige sponsoren en genodigden vanaf 19.30 uur
• Aanvang officiële gedeelte 20.00 uur
Tijdens deze avond zal er een loterij en veiling
plaatsvinden waarvan de opbrengst ten goede zal
komen aan diverse doelen binnen sv CWO.
Wij hopen dat u aanwezig bent tijdens deze bijzondere voetbalavond, waarbij wij u net weer
even anders als de vorige edities, zullen gaan
verrassen!
Aanmelden is noodzakelijk voor 7 mei a.s. en kan
via een email aan businessclub@svcwo.nl! Geef
even aan of u een gast mee zal nemen en of u gebruik zult maken van de BBQ en dus ook de “aftrap” van Jan Dirk Stouten mee kan maken!
Wij kijken uit naar uw komst!
Met vriendelijke groet,
Jan Dirk Stouten
Joris van der Windt
Jeroen Onderdelinden

