De Alkmaarse Sportvereniging ASV“De Flamingo’s’64”……”gratie in prestatie”
De voetbalclub Flamingo’s ’64 is medegebruiker met AZ van complex ’t Lood, gelegen langs
de oostelijke randweg van Alkmaar, alwaar zo’n 30.000 auto’s per etmaal passeren. Het
complex is dus tevens trainingscomplex van de profclub AZ, die met haar elftallen hier
dagelijks traint en waar ook alle wedstrijden (met uitzondering uiteraard van het eerste team
die dat gebruikt maakt van het DSB Stadion) worden gespeeld. Onze amateurvereniging
heeft een samenwerkingsovereenkomst met het bestuur van AZ echter de opbrengst van
reclameborden langs het hoofdveld, waarop de belangrijkste wedstrijden van Flamingo’s ’64
van o.a. het eerste zondagsteam dat in de 2e klasse speelt en veel publiek trekt uit de regio
worden gespeeld, komen ten gunste van Flamingo’s. Als extra kunt u ook de uitzendingen op
de televisie van bepaalde AZ-wedstrijden beschouwen w.o. het tweede team en de
damesprofs.
De vereniging is een sportvereniging, die ook inspeelt op de ontwikkelingen in het
algemeen,zoals meer bewegen door de jeugd en de bevordering van de integratie. Een
belangrijk deel van onze leden zijn “nieuwe Alkmaarders” (ofwel allochtonen cq. personen
van wie tenminste een van de ouders in het buitenland is geboren). De K.N.V.B. heeft, ter
ondersteuning van de integratieproblematiek bij de jeugd, een “voorbeeld DVD” uitgebracht
voor voetbalverenigingen waarbij onze vereniging ASV De Flamingo’s nadrukkelijk positief
wordt gepresenteerd.
De jeugdcommissie besteedt aandacht aan zaken als: op tijd komen, af en toe
vrijwilligerswerk doen, mede verantwoordelijkheid dragen, op tijd contributie betalen e.d.,
allemaal facetten die bij het lidmaatschap van een sportvereniging horen. Bij Flamingo’s ben
je als lid geen nummer, maar is er ruimte voor persoonlijke aandacht. Een club bovendien
met een sociaal verantwoord contributieniveau. Voor het vervolgen van het gevoerde beleid
bij Flamingo’s is een verantwoord sporttechnisch kader van nadrukkelijk belang en dat
voeren wij.
Wij beschikken over een eigen verenigingsgebouw en kleedaccommodatie, welke medio
2007-2008 geheel vernieuwd is. Het onderhoud en de exploitatie van de gebouwen
geschiedt in eigen beheer met de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers.
De vereniging heeft een eigen website: www.flamingo’s64.nl, met naast actuele informatie
o.m. ook aandacht voor de historie van de vereniging.
Bent u geïnteresseerd in sponsoring ter vergroting van uw naamsbekendheid alsook wellicht
vanwege uw maatschappelijke betrokkenheid, uw voorliefde voor sport of gewoon een
vriendendienst dan bieden wij Flamingo’s u de volgende mogelijkheden: sportkleding
(shirtreclame e/o trainingspakken) , een groot en dus opvallend reclame bord langs het
hoofdveld, met wedstrijden van AZ en Flamingo’s (idem op de website), een donatie, etc.
Ook lidmaatschap van de vriendenclub van onze vereniging is hiernaast een optie waardor u
of uw bedrijf vermeld zal worden in ons clubgebouw. Tevens hebben wij de beschikking over
een groot club gebouw voor diversen activiteiten.
Mocht u iets willen organiseren kunt u contact opnemen met Lisette Bronsveld. Tel.06
516003729
Het bestuur van de Alkmaarse sportvereniging “De Flamingo’s’64” is u zeer erkentelijk voor
een positieve reactie.
Namens het bestuur van ASV De Flaming’s ‘64

