AGOVV wil sponsortent vervangen
AGOVV heeft plannen om de tent waarin het haar sponsors bij thuiswedstrijden ontvangt, komende zomer te
vervangen. De club wil op dezelfde plek een aantal units neerzetten die de club meer cachet moeten geven.
“Dit moeten we niet langer willen’’, wijst voorzitter Ad van der Molen naar de deplorabele staat waarin sponsorruimte
De Blauwe Drukte verkeert. Afgelopen najaar moest de tentconstructie bijvoorbeeld nog gestut worden, omdat het
dak bij flinke neerslag in dreigde te storten.
AGOVV heeft intussen de eerste offertes binnen. Als eerste prijsindicatie noemde Van der Molen een bedrag van zo’n
30.000 euro, maar hij verwacht dat het uiteindelijke bedrag een stuk lager is. De vraag rijst natuurlijk wie dat gaat
ophoesten? De betaalde tak heeft al tijden financiële zorgen en de amateurtak heeft al helemaal geen cent te
makken. “Ik denk dat we er financieel met de amateurs gezamenlijk wel uitkomen.’’
Zij zijn immers de rechtmatige eigenaar van het gebouw en verhuren het aan de profs. De amateurtak wendde zich
dan ook tot de gemeente om de plannen kenbaar te maken. “Er is deze week mondeling contact geweest tussen de
gemeente en AGOVV over de plannen om de tent te vervangen door units’’, bevestigt gemeentewoordvoerder Toon
Schuiling.
“Maar omdat de plannen zeer globaal zijn, heeft de gemeente AGOVV verzocht om met nadere info te komen. Zodra
er sprake is van een concreet verzoek zal bekeken worden welke stappen - al dan niet aanvragen
omgevingsvergunning – er door AGOVV moeten worden gezet.’’
Het plan om op het braakliggende terrein achter het doel aan de Asselsestraatzijde een business
tribune te bouwen, zijn volgens Van der Molen van de baan, terwijl de animo om te verhuizen klein is.
“We hebben het amateurbestuur gevraagd om met een plan te komen waarin ze ons tien jaar kunnen
faciliteren.”
AZ fungeert in voorbereiding als oefenpartner
- Hoewel er nog het nodige aan het oefenprogramma gesleuteld moet worden, speelt AGOVV tijdens de
voorbereiding op het nieuwe seizoen in ieder geval tegen AZ. Daarnaast is zeker dat Vitesse en het Apeldoorse
Federatieteam traditiegetrouw als sparringpartner fungeren. “En we zijn bezig met buitenlandse clubs die straks in
Hoenderloo verblijven’’, zegt preses Ad van der Molen.
- De Apeldoornse eerstedivisionist heeft de eerste training van het nieuwe seizoen op 25 juni geprogrammeerd. Er
is bewust gekozen voor een zaterdag, om de supporters de mogelijkheid te bieden aanwezig te zijn zonder dat ze
dat een snipperdag kost.
- Diezelfde fans kunnen binnenkort de bestelformulieren voor een seizoenkaart in de brievenbus verwachten.
Volgens interim- manager Ad van Alebeek wordt er straks gewerkt met een staffel waarbij de jongste supporters
erop vooruitgaan en de oudere toeschouwers nagenoeg dezelfde prijs betalen.
- In navolging van vrijwel alle profclubs heeft ook AGOVV vanaf komend seizoen een kidsclub.
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