
MAAK KENNIS MET DE SPONSOR 

Wat is uw betrokkenheid bij Rapid?
Van kinds af aan loop ik eigenlijk al rond op Rapid, wij zijn 
van huis uit een echt hockeygezin mijn ouders speelden 
vroeger allebei bij Rapid. Dit was zelfs nog op het “oude 
Rapid” onderaan de dijk naast de Vries Robbe, hier ben ik 
zelf ook begonnen in de Benjamins, Training op het kleine 
veldje naast het clubhuis.
Voor Rapid was het in 1989 een enorme stap vooruit naar 
het huidige complex. Van gras naar kunstgras dat hadden 
nog niet heel veel clubs.  

Hoe belangrijk is sport voor u?
De laatste 10 jaar speel ik in Heren 3, dit jaar heb ik even 
een “pauze” om mijn rug wat rust te gunnen. Pas dan merk 
je wat je mist. Iedere zondag is het toch weer mooi als je 
met je elftal op stap mag. De laatste jaren zijn wij twee  
jaren opvolgend kampioen geworden, bijzonder om mee 
te maken wat dat met een elftal doet. Halverwege het  
seizoen, “zou het dan nog een keer lukken?” 

Wat zou Rapid voor uw bedrijf kunnen betekenen? 
Het vergroten van onze naamsbekendheid in de regio en 
het verbinden met andere ondernemers.

Flex Projects is een jong en dynamisch bedrijf wij  
maken mooie projecten samen met onze klanten door  
heel Nederland. Wij verzorgen verbouwingen van  
bedrijven en luxe woonhuizen van ontwerp tot de  
oplevering. Ons kantoor zit aan de Groenmarkt in het cen-
trum van Gorinchem.
 
Wij hebben al aardig wat grote namen en bedrijven 
mogen verbouwen. Nu is het tijd om meer te  
werken aan regionale bekendheid voor met name onze  
afdeling luxe verbouwingen en interieur ontwerpen 
van woningen. Met onze actie  Samen winnen = Samen  
delen! op http://www.sportclubbonus.nl/ kunnen wij met 
elkaar werken aan een nog mooier Rapid complex. 

Wat maakt volgens u het kunstgras groen bij Rapid?
Voor mij zijn dat de leden en het onderlinge contact,  
eigenlijk is Rapid een klein dorp waar iedereen elkaar kent. 
De prachtige nieuwe velden zijn  echt een aanwinst voor 
onze club, de inzet van alle vrijwilligers is enorm. Wat mooi 
is om te zien, iedere keer wordt het toch weer professio-
neler. Het is goed dat het bestuur steeds weer met de tijd 
meegaat en blijft investeren in de toekomst. Inmiddels telt 
Rapid veel jeugdleden, het zou goed zijn voor de club als 
Heren 1 en Dames 1 in de toekomst van al dit talent ook de 
vruchten kunnen plukken. 

Raad u andere bedrijven aan om Rapid te sponsoren?
Absoluut, wel moet ieder bedrijf voor zichzelf afwegen of 
en waarom je wilt sponsoren, voor de club zijn sponsors 
enorm belangrijk. 
Ik denk wel dat Rapid met de nieuwe sponsorcommis-
sie en de start van de Rapid Business Club, zeker op de  
goede weg is om ondernemers elkaar te laten ontmoeten 
en te verbinden. 
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