Sponsor van de Maand: Januari 2017
Elke maand, gedurende het voetbalseizoen, publiceren we op onze website een interview met
een van onze sponsoren.
Deze maand is het de beurt aan JM Autoservice.

Kort en bondig: Omschrijf het bedrijf.
JM Autoservice is een jong en dynamisch garagebedrijf dat onderhoud doet aan alle
voertuigen, dus ook uw Auto!

Mensen maken een bedrijf. Kunt u uzelf voorstellen? Wie bent u, wat beweegt u?
Mijn naam is Johan Minten, eigenaar van JM Autoservice, en 18 jaar geleden begonnen als
automonteur. In het begin van mijn carrière heb ik gewerkt bij verschillende auto dealer
bedrijven. Welke baas ik indertijd ook had, geen van allen luisterde naar mij wanneer ik
nieuwe ideeën had om de service voor onze klanten te verbeteren. Vandaar dat ik in 2006, op
24 jarige leeftijd, besloot om voor mijzelf te beginnen en zodoende mijn visie verder uit te
bereiden. Een besluit dat een mooi succes is geworden!
Beoefent u zelf ook sport, heeft u andere hobby’s of bent u lid van verenigingen?
Jazeker. Ik ben zelf al heel wat jaren lid van DESM en speel nu sinds 2 seizoenen in het vierde
van DESM. Daarnaast ben is sinds kort ook jeugdleider van de Mini’s. Naast voetbal ben ik
ook veel tijd kwijt aan een andere passie, dat zijn Japanse sportauto’s .
Hoe lang bestaat het bedrijf en hoeveel mensen werken er?
In september 2006 ben ik begonnen met JM Autoservice, het bedrijf bestaan dus alweer meer
dan 10 jaar. In de afgelopen jaren heb ik meerdere personeelsleden gehad maar sinds
afgelopen januari heb ik ondersteuning in de vorm van een zaterdaghulp en een stagiaire.
Waar is uw bedrijf gevestigd en hoe/ wanneer kan men bij u terecht?
JM Autoservice is gevestigd op industrieterrein Kampershoek, Edisonlaan 22. We zijn geopend
van maandag. t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag zijn we geopend van 10.00 t/m
13.00 uur.
Wat heeft u aangezet om DESM te sponsoren?
Zo’n mooie club als DESM met zoveel goeie mensen en vooral veel vrijwilligers dat verdiend
sponsoring. En bovendien wat is er nu mooier dan een tenue aan te hebben met je eigen naam
er op Ι.
Wat zou u graag nog onder de aandacht willen brengen?
Het zou mooi zijn wanneer er nog meer vrijwilligers opstaan en DESM ondersteunen zodat de
club nog groter en beter kan worden. Zonder vrijwilligers kan een mooie club zoals als DESM
immers niet blijven bestaan.
Wat ik vind van DESM?
Een gezellig club waar altijd wat te beleven valt en waar niemand graag naar huis gaat.

