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Sponsor aan het woord

Robin Roos, directeur 
NVO Verzekeringen B.V.

Er zijn vele partijen die de stichting Pallieter 

een warm hart toedragen. Zo ook NVO Ver-

zekeringen B.V. uit Capelle aan den IJssel. 

Een impressie van een aangenaam gesprek 

met de sympathieke Robin Roos, directeur 

van NVO Verzekeringen B.V. 

NVO Verzekeringen is een zakelijke dienstverlener. “Ons bedrijf is gespecialiseerd 
in risicomanagement en verzekeringsoplossingen voor bedrijven,” licht Robin 
Roos toe. “Als onafhankelijke adviseur kunnen wij helder en transparant de ri-
sico’s waarmee een ondernemer geconfronteerd wordt in kaart brengen en op-
lossingen aandragen die helpen om deze risico’s te verminderen. Niet voor niets 
luidt de toepasselijke slogan van NVO Verzekeringen dan ook: Uw zekerheid zien 
wij als onze zaak!”

Wens
Robin vertelt dat NVO Verzekeringen sinds 2009 sponsor is van stichting Pallieter. 
Wij leggen hem de vraag voor hoe de samenwerking tot stand is gekomen. Robin 
Roos: “Naast mijn functie als algemeen directeur van NVO Verzekeringen had ik 
de wens om mij maatschappelijk in te zetten als vrijwilliger voor een stichting. 
In 2009 kwam ik in contact met Rein Lander, oprichter van stichting Pallieter.”

Secretaris
Hij vervolgt: “ Er was direct een klik tussen ons beiden. Rein vertelde gepas-
sioneerd over het werk wat stichting Pallieter allemaal doet. Hij vertelde dat 
de stichting op zoek was naar een secretaris. Voor mijzelf de gelegenheid om 
mijn wens in vervulling te laten gaan. Van 2009 tot en met 2012 ben ik met veel 
plezier secretaris van stichting Pallieter geweest. Helaas heb ik in 2012 vanwege 
tijdgebrek mijn functie bij stichting Pallieter moeten neerleggen.”

Vriendenclub
Waaruit bestaat de sponsoring nu? “Naast mijn bijdrage als secretaris en be-
stuurslid van stichting Pallieter, is ons bedrijf lid van de vriendenclub van stich-
ting Pallieter. Vrienden van Pallieter doneren jaarlijks een  bedrag wat ten goede 
komt aan een van de vele projecten waar stichting Pallieter zich voor inzet.”
Hij besluit met de mooie woorden. “Ik draag Stichting Pallieter een zeer warm 
hart toe. Het werk wat men doet is geheel vrijwillig en iedere gedoneerde Euro 
komt volledig ten goede aan een van de vele projecten.”
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* Geldt niet in combinatie met andere acties.

40 JAAR OPTI JEAN 
in Winkelcentrum Lageland

Al vanaf 1974 heeft Jean Swanborn een geheel 
eigen positie in Deelgemeente Alexander op het 
gebied van Oogzorg en Oogmode. Jean Swanborn 
en medewerkers vinden dit een feestje waard. 
Zonder de trouw van onze klanten hadden wij 
dit natuurlijk nooit bereikt.
 

WIJ TRAKTEREN 2 WEKEN LANG!

40% 

KORTING 

op zonnebrille
n*

€ 40,-  

KORTING 

op een 

enkelvoudige bril*

€ 40,-  
KORTING 

per glas op een 

multifocale bril*


