n feest
een kei van ee

Verdedigen begint voorin
E

r is geen houden aan als de spitsen niet direct aanpakken bij balverlies.” Henk Timmer,
de nieuwe technisch en commercieel manager van AGOVV Apeldoorn, weet waar hij over
praat. Hij maakte alles mee wat een voetballer op het hoogste niveau kan wensen: landskampioenschap, Europa Cup, Champions League.
“De sleutel van het succes is dat
iedereen z’n verantwoordelijkheid neemt, een hele wedstrijd
lang.” Henk Timmer heeft scherp
omlijnde ideeën over AGOVV
Apeldoorn. “We staan met beide
benen op de grond.
Geen overtrokken ambities, geen
duurbetaalde spelers voor ze een
bal hebben geraakt. Wel duidelijkheid over de hele linie, geen
geklets, zeker niet naar buiten.

BIJ DE CLUB
Dat Timmer aan de slag is gegaan
bij AGOVV Apeldoorn was een
kwestie van goed aftasten en
luisteren. “We hebben een paar
gesprekken gevoerd en toen hebben we besloten er met elkaar er
iets moois van te maken. Voor
Apeldoorn, maar meer nog voor
de hele regio. “Ik zit aan de andere kant van de regio in Hierden. AGOVV Apeldoorn moet echt
uitgroeien tot Veluws Trots.”

Timmer heeft meer ambities.
“AGOVV Apeldoorn moet leven.
Iedereen moet hier als het ware
fluitend aan de slag zijn. De spelers moeten plezier uitstralen op
de het veld, ze moeten met z’n
allen laten merken dat ze er voor
staan en dat ze er voor gaan.
Nogmaals: het collectief zorgt
voor de prestatie.” Waagt Henk
Timmer zich aan voorspellingen?
“Wat denk je zelf. Eerst maar
eens zorgen dat we attractief en
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verzorgd voetbal spelen, dat het
publiek enthousiast wordt en dat
de mensen graag komen.”

DICHT HOUDEN
In het verleden hebben we hier
hele goede keepers gehad: Raymond van der Gouw, Stefan
Postma. De traditie zit er in.
Een keeper kan een paar keer
uitblinken, als de ballen op het
doel blijven komen, dan gaat ‘ie
er een keertje in.”
Henk Timmer wil vooral de nadruk leggen op een goede organisatie op en om het veld. “Klinkt
heel rechtlijnig: maar het gaat
om structuur en visie, een plan
maken en daar vervolgens naar
te handelen. Dat is niet makkelijk, dat gaat ook niet altijd
in een keer goed. Waar het om
gaat is weten waar je mee bezig
bent.”

Koop nu een seizoenkaart en betaal 10,50 per maand

W

ie geen enkele thuiswedstrijd wil missen van AGOVV Apeldoorn, is ook in het
seizoen 2012-2013, met een seizoenkaart het voordeligst uit.

Seizoenkaarthouders zijn ervan verzekerd dat ze bij elk voetbalfeest op Berg en Bos op de eerste
rang zitten. Voor het verlengen of kopen van een seizoenkaart is men tijdens kantooruren van
harte welkom op de administratie van AGOVV Apeldoorn. Zie voor meer informatie www.agovv.nl

Prijzen seizoenkaarten AGOVV Apeldoorn 2012-2013
Tribune/vak

Kosten

Betaalwijze in termijnen
Via automatische incasso
10-termijnen

0

C-tribune

0

B1 en A3*

0

B1 en A3

0

B2*

0

B2

0

RT

(alle leeftijden)
65+ / jeugd t/m 16
65+ / jeugd t/m 16

€ 100,00

€ 10,50

€ 150,00

€ 16,00

€ 125,00

€ 13,00

€ 140,00

€ 15,00

€ 115,00

€ 12,00

€ 50,00

€ 5,50

Familie Reinders
brengt al bijna 45
jaar ”verkoeling”
K

I.M. Nederland B.V. is
opgericht door Jan Reinders. Als onderneming zijn
zij in 1968 gestart met het
traditioneel isoleren van koelen vriescellen. Sinds die tijd
heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot toonaangevend specialist in isolatiesysteembouw.
Zij zijn gespecialiseerd in de
bouw van koel- en vriescellen
en overige geconditioneerde
ruimten in de food-, distributie- en transportsector.

zaamheden. Die kwaliteit kunnen
zij garanderen door een afgewogen combinatie van eersteklas
montage- en isolatiemateriaal en
gekwalificeerde medewerkers. De
materialen waarmee zij werken
zijn uitsluitend afkomstig van
gerenommeerde toeleveranciers.
Alle mensen zijn goed opgeleid.
In het familiebedrijf vormen zij
een hechte, zeer gemotiveerde
club. Dat zorgt voor grote betrokkenheid bij de onderneming en bij
het eigen product. Han Reinders,
de zoon van oprichter Jan, zwaait
de scepter als algemeen directeur
van K.I.M. Nederland.

AFDELING VERKOOP
Als onderneming staat K.I.M voor
de kwaliteit van het product; het
totaal aan adviezen, toegepaste
materialen en uitgevoerde werk-

Alles wat zij doen begint bij u,
de klant. De medewerkers van de
afdeling verkoop vinden het belangrijk om goed te kijken en te

luisteren naar de marktwensen en
–problemen, om die daarna in oplossingen te vertalen.
Dit is het dagelijkse aandacht- en
werkterrein van de organisatie en

de afdeling verkoop. Steeds weer
wordt daar gekeken naar welke
oplossing het beste aansluit bij
de problemen en vragen van de
klanten.

Directeur Han Reinders

