
Oegstgeest, 29 maart 2021

FC Oegstgeest. Waar staan we nu?

Allen,

De tijd kabbelt voort. Corona heeft ons ook als club nog steeds in zijn greep. Maar…… er 
gebeuren ook een heleboel mooie dingen! En ook dat is best wel eens leuk om te horen.

Want wist u dat;

- de gehele staf voor de herenselectie rond is voor volgend seizoen?
- we ook de trainers voor de damesselectie rond hebben?
- wij volgend seizoen maar liefst 4 leden afvaardigen naar de UEFA B opleiding?
- de speeltuin bijna klaar is?
- het pannaveldje dat ook bijna is?
- wij op zoek zijn naar ouders/leden met een juridische achtergrond om ons af en toe te 
  helpen met advies? Bijvoorbeeld inzake contractstukken?
- wij met Patrick Martijn een nieuwe kantinebeheerder hebben?
- de onderhoudsmensen druk bezig zijn geweest met de noodzakelijke werkzaamheden?
- er weer een paar nieuwe sponsoren zijn met een doek langs het hoofdveld?
- dagelijks de papierbakken meerdere keren vol zitten?
- ook de kledingbak steeds vaker gevuld wordt?
- Sam Roovers uit onze jeugd gescout is door Feyenoord?
- wij een nieuw bestuurslid algemene zaken zoeken?
- inmiddels ook de senioren in viertallen weer de velden op kunnen?
- deze senioren nu ook de tennisbaan mogen gebruiken?
- wij super trots zijn op alle Corona-stewards en vrijwilligers?
- de leiders en trainers van de jeugd nog steeds onverstoord op het veld staan?
- de technische staf druk bezig is met de voorbereidingen voor het komende seizoen?
- de groep Ukkies steeds groter wordt?
- er begonnen is met de renovatie van de tribune?
- Maciearmy een gaaf nummer heeft opgenomen op De Voscuyl? (youtube – Macie TV- lege 
  velden)

En zeker niet onbelangrijk:
- dat alle leden samen maken dat wij de gaafste, leukste, sportiefste voetbalvereniging van de 
regio zijn?

Wij zijn trots! Trots op jullie allen. Wij zijn trots op groot en klein, spelers, trainers, 
onderhoudsmensen, supporters, vrijwilligers, technische staf, sponsoren, donateurs, ouders, 
kinderen, opa’s en oma’s, spelende en niet-spelende leden. Samen maken wij FC Oegstgeest.
Ook in moeilijke tijden. Hou vol! Dat doen wij ook.

Tot gauw op ons prachtige complex,

Dick, Ariadne, Chantalle en Jaap


