
Als hoofdsponsor was Aalbers Installatietechniek nauw betrokken 

bij de totstandkoming en uitvoering van de nieuwbouw. ,,Wij 

maken vanaf het prille begin deel uit van het bouwteam’’, vertelt 

Gert. ,,Vanaf de eerste bespreking waren wij betrokken bij de 

planvorming. Op eigen kosten hebben wij een 

compleet ontwerp van de technische installatie 

ingebracht. Aan de hand van die gegevens hebben 

wij een marktconforme begroting ingediend.’’ 

Hoofdsponsor
Het prijskaartje dat aan het complete complex 

hing, was aanzienlijk boven de begroting. Er waren 

twee mogelijkheden: het plan vereenvoudigen of 

zo veel mogelijk vrijwilligers inschakelen voor 

zelfwerkzaamheid. Dat laatste gebeurde. En met 

succes. ,,Dankzij de inzet van vele vrijwilligers 

kon het plan worden uitgevoerd volgens oorspronkelijk ontwerp’’, 

vertelt Aalbers. ,,Desondanks kwam het totale werk nog boven 

begroting uit.’’ Het gat op de begroting werd gedicht door 

hoofdsponsor Aalbers Installatietechniek.

Warmtepompinstallatie
De klimaatbeheersing in het nieuwe clubgebouw gebeurt volledig 

door middel van een warmtepompinstallatie, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van aardwarmte en warmte- en koudeopslag. ,,Een 

meerinvestering ondanks het tekort op de begroting’’, zegt Aalbers. 

,,Wij hebben ons hiervoor sterk gemaakt bij de gemeente Borger-

Odoorn. Dit duurzame energiesysteem heeft absolute meerwaarde, 

zowel qua duurzaamheid als financieel. Wij hebben doorgerekend 

dat dit systeem zichzelf in zeven jaar terugverdient. Hierdoor 

bespaart de club aanzienlijk op energieverbruik.’’

Resultaat
Gert Aalbers is laaiend enthousiast over het nieuwe complex van 

de club: ,,Het is super, een fantastische aanwinst voor VV Nieuw-

Buinen en het dorp Nieuw-Buinen. Eindelijk heeft de club één 

onderkomen. Dit was al heel lang een grote wens, de

vereniging wilde ontzettend graag af van de tweedeling die het 

gevolg was van de verdeling van de club over twee sportcomplexen. 

Nu is er één clubgebouw waar alles samenkomt, dat is een absolute 

stimulans voor de harmonie binnen de vereniging. Bovendien is er  

nu de beschikking over een meer dan hoofdklassewaardig complex. 

Volgend seizoen krijgen we met Jan Korte een uitstekende opvolger 

van onze vertrekkende hoofdtrainer Lesmond Prinsen. En de 

vereniging heeft ook een hoofdsponsor met hoofdklasseambitie.’’ 

Aalbers Installatietechniek
Aalbers Installatietechniek en dochteronderneming 

Eemsmond Installatietechniek in Appingedam 

installeren en onderhouden elektrotechnische- 

werktuigbouwkundige installaties en ICT-projecten 

in utiliteits- en woningbouw projecten in heel 

Noord-Nederland. Aalbers werkt met name in 

opdracht van woningbouwcorporaties, instellingen, 

aannemingsbedrijven, adviesburo’s en overheden. 

Aalbers Installatietechniek belooft constant hoge 

kwaliteit en voortreffelijke service, tegen een 

concurrerende prijs.

Aalbers Service en Onderhoud onderhoudt technische 

installaties voor onderwijs, overheden, zorg, winkelbedrijven, 

mkb en kantoren. Aalbers verzorgt inspecties en keuringen en 

adviseert over het verlengen van de levensduur van installaties. De 

servicedienst van Aalbers staat 24 uur per dag, zeven dagen per 

week paraat bij storingen en calamiteiten.

Directeur Gert Aalbers van hoofdsponsor Aalbers werkte mee als vrijwilliger

‘Overdag zijn ze mijn medewerkers 
en in de avonduren mijn baas’
Hij mag dan directeur zijn van twee bedrijven met zo’n honderd man personeel - en hoofdsponsor van VV Nieuw-Buinen 

- Gert Aalbers toonde zich niet te beroerd om ook zelf de handen uit de mouwen te steken als vrijwilliger bij de bouw van 

het nieuwe complex van zijn club. Saillant detail: de coördinatie van het installatiewerk in de nieuwbouw was in handen 

van Klaas Rijkens en Bert Buirs, twee personeelsleden van Aalbers. ,,Overdag zijn ze mijn medewerkers en in de avonduren 

mijn baas’’, lacht Aalbers.

“Vanaf de eerste 

bespreking waren 

wij betrokken bij  

de planvorming.”
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