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Sponsoring
Maatwerk, teamwork en door-
zettingsvermogen, daar draait het
om bij handbal. Met solisten en een
eenvoudige aanpak kom je niet ver.
Dat is voor ons als T+A de link tussen
handbal en ons werk als Adviseur bij
en ontwikkelaar van projecten zoals
herinrichting van sportcomplexen,
projectmanagement in prachtwijken
en gedwongen verplaatsingen van
woonwagenlocaties.

Vanaf 1 november 2008 geven wij dit
concreet invulling door als
hoofdsponsor van top
handbalvereniging T+A/VOC
Amsterdam op te treden.

Verenigingen in het algemeen en
sportverenigingen in het bijzonder
vervullen een zeer belangrijke
maatschappelijk doel: ze bieden
mensen persoonlijke ontplooiings- 
mogelijkheden, vervullen ook een
opvoedkundige taak en het meest
belangrijke: zij versterken de sociale
structuur in wijken en steden. Tevens
kan niemand ontkennen dat, gezien
onze huidige welvaart, het ook
belangrijk en gezond is om te
sporten, voor jong –en oud.

T+A/VOC Amsterdam is daar een
mooi voorbeeld van. Voor topspelers

is de vereniging het podium waarop
ze handbal op topniveau kunnen
beoefenen en demonstreren voor
een groot publiek.

Ook de overige teams binnen
T+A/VOC Amsterdam profiteren
mee van dit succes, als je ziet dat het
huidige dames team 1 in het
afgelopen seizoen 2007/2008 zowel
landskampioen is geworden en ook
de supercup heeft gewonnen dan
kun je spreken van succes, zeker als
je ziet dat de doelstellingen die
vooraf waren gesteld ruimschoots
hiermee zijn overtroffen.

Als je dit afzet tegen de
doelstellingen die het Stadsdeel
Amsterdam-Noord zich heeft gesteld
de komende jaren, dan kun je alleen

maar concluderen dat dit de mensen,
verenigingen en bedrijven zeer veel
kansen en mogelijkheden biedt om
tot ontplooiing te komen en een
topniveau te bereiken. Handbal
T+A/VOC Amsterdam is daarmee

een inspiratiebron voor andere
jongeren om ook te gaan sporten.
Zeker voor een stadsdeel als
Amsterdam-Noord is dat van groot
belang, meer dan driekwart van de
jongeren sport niet of nauwelijks.

Daarnaast fungeert de vereniging als
bindmiddel voor honderden mensen
van alle leeftijden die er voor hun
plezier handballen of zich als
vrijwilliger meer dan nuttig maken.
Continuïteit is daarbij belangrijk om
een stevige structuur in de
vereniging op te bouwen.

We hebben T+A/VOC Amsterdam 
daarom uitgekozen om gezamenlijk
hier de komende jaren aan te gaan
werken. Daarnaast ondersteunen we
de vereniging bij het vinden van
subsponsors. De visie van T+A is dan
ook “daar waar je werkt moet je ook
investeren”.

Handbal is tot slot een mooie
metafoor hoe wij tegen ons werk
aankijken. Bij sport is het
maatschappelijke karakter van zeer
groot belang, tevens is bij deze sport
teamwork en elkaar blind kunnen
vinden noodzakelijk voor het behalen
van successen.

Een goed team is sterker dan alle
individuen bij elkaar. Voor T+A geldt
dit ook; om ons werk goed te kunnen
doen is goed teamspel en de wil om
iets te bereiken van zeer groot
belang en dat leidt uiteindelijk tot de
beste resultaten.
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Onze Ervaring
T+A heeft zich inmiddels ruimschoots
bewezen als betrouwbare
partner bij complexe projecten en
heeft al diverse grote projecten
volgens specificaties en binnen
budget en planning opgeleverd.
Hieronder vindt u enkele van de
projecten die we afgerond hebben:

Utrecht: Verplaatsing van 28
woonwagenstandplaatsen:
I.v.m. de verbreding van de A2 moest
de woonwagenlocatie aan de
Huppeldijk worden verplaatst.
Hiervoor heeft de gemeente Utrecht
gekozen om een aantal kleinere
locaties in te richten in de Vinex
locatie Leidsche Rijn. In samenwerking
met T+A en in goed overleg
met de betrokken bewoners hebben
wij 6 kleinere nieuwe locaties
verspreid in het gebied ingericht.

Utrecht: Innovatief woonwagen
project in de Molenbeekstraat.
Samen met de gemeente Utrecht en
BV Woonwagenexploitatie (een BV
van de 4 corporaties in Utrecht) heeft
T+A een innovatief project
ontwikkeld binnen een totaal nieuwe
woonwijk van merendeels luxe koop
woningen: vier woning wagens die
vanwege de materiaalkeuze exact
aansluiten bij de huizen in de wijk.

Amsterdam: Aanleg van een
nieuw tenniscomplex.
In opdracht van het Stadsdeel
Amsterdam-Noord ontwikkelt T+A
een nieuw tenniscomplex in het
Vliegenbos. TC Elzenhagen moet

worden verplaatst uit het CAN gebied
Elzenhagen-Zuid, om plaats te maken
voor o.a. woningbouw.

Rotterdam: Ontwikkeling van
een lunchroom gerund door
verstandelijk gehandicapten in
de deelgemeente IJsselmonde.
Een schitterend maatschappelijk
initiatief van Laurens Zorg,
Woonbron/Kristal en T+A, een
drietal partijen die maatschappelijke
betrokkenheid hoog in het vaandel
hebben staan. Dit project is tevens
door T+A uitgewerkt als een
leerwerkproject voor langdurig
werklozen.

Amsterdam: Aanleg en
herinrichting van een Multi-
fuctioneel sportcomplex aan de
Buiksloterbanne.
In opdracht van het Stadsdeel
Amsterdam-Noord ontwikkelt T+A
een nieuw multifunctioneel
sportpark aan de Buiksloterbanne
waar straks voetbalvereniging de
Volewijckers samen met de in de
amateur zondag hoofdklasse A
uitkomende voetbalvereniging DWV
gebruik van gaan maken. Tevens
moet dit sportpark overdag ook
ruimte gaan bieden aan de
omliggende scholen voor sport
onderwijs.

Cruyff-Courts KNVB Velden in
achterstandswijken.
In o.a. Maastricht (winnaar van de
Cruyff Courts Award 2007),
Rotterdam en Amsterdam zijn, en
worden, door T+A Cruyff-courts
aangelegd die de jeugd; jongens en
meisjes en G-sport (maar ook de
ouderen) de gelegenheid bieden om
te sporten en samen te spelen. Het
bijzondere aan deze Cruyff-courts is
dat ze door hun centrale ligging en

openbare karakter een positieve
invloed hebben op een buurt.

Amsterdam: Ontwikkeling van
nieuw Centrum voor
Amsterdam-Noord (CAN).
In het Stadsdeel Amsterdam-Noord
wordt op dit moment een aantal
bijzondere grote projecten
gerealiseerd, vooral in en om het
gebied rondom de Noord/Zuidlijn die
dwars door Amsterdam heen gaat.
T+A werkt in opdracht van het
projectbureau Noordwaarts o.a. aan
de verplaatsing van de sportverenigingen
in het gebied Elzenhagen Zuid.

Rotterdam: Ontwikkelen van een
Regionaal Palliatief Centrum.
In opdracht van Laurens Zorg en
Woonbron/Kristal voert T+A het
projectmanagement voor dit
schitterende initiatief waarbij de
krachten van twee verschillende
diensten, zorg en wonen, optimaal
worden gebundeld. Op deze manier
wordt een turnkey project
gerealiseerd waar straks de mensen
die daar gebruik van gaan maken
optimaal verzorgd kunnen worden.

T+A staat voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen,
Transparantie en Maatschap- 
pelijke betrokkenheid.
Herman de Jong, algemeen directeur
van T+A, is met zijn partners trots op
het feit dat steeds meer
opdrachtgevers als gemeenten,
corporaties en zorginstellingen de
weg weten te vinden naar T+A. In
samenwerkingsverband wordt al
tijdens de initiatieffase aan een
maatschappelijk project begonnen,
vooral waar het leerwerkprojecten
betreft. Hiervoor is T+A bereid om
zelfs risicodragend mee te doen.

Adviseurs bij 
 en ontwikkelaar van projecten

Adviseurs bij 
 en ontwikkelaar van projecten


