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De laatste OBW Update van het jaar. De winterstop dient zich alweer aan. De feestdagen zijn in 

zicht. Een mooi moment om even kort terug te blikken maar vooral vooruit te kijken naar het 

nieuwe jaar!  

7 december: Dag van de vrijwilliger!  

Zonder vrijwilligers geen OBW. We zijn dan ook 

reuzeblij met -en trots op de 215 vrijwilligers die 

zich inzetten voor de club. Op welke wijze dan 

ook!  

Vrijwilligers worden niet betaald, maar zijn 

onbetaalbaar. We willen onze waardering op 

deze Dag van de Vrijwilliger dan ook extra laten 

blijken. Want voor ons zijn jullie allemaal 

STERSPELERS!  

 

OBW is vanaf 1-1-2023 een rookvrij sportpark! 

Roken en sporten gaan niet samen. Daarom 

wil OBW vanaf 1 januari 2023 geheel rookvrij 

zijn. Bij een rookvrije sport gaat het niet 

alleen om de binnenruimtes, waar roken 

reeds verboden is, maar ook om alle 

buitenruimtes. Hieronder vallen de velden, 

buitenterrassen en tribunes.  

Op zaterdagochtend geldt er al een 

rookverbod. We gaan nu voor een geheel 

rookvrij sportterrein op alle dagen van de 

week. We maken zo roken minder normaal en 

minder aantrekkelijk voor kinderen. Hierdoor 

wordt niet alleen het schadelijke meeroken 

voorkomen, ook hebben we minder last van 

afval door sigarettenpeuken en –pakjes op 

het terrein.  

Daarnaast dragen we bij aan het realiseren van een gezondere rookvrije generatie; een generatie 

kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien. We kunnen dit bereiken met ieders hulp: dus laten 

we elkaar helpen deze regel na te leven door elkaar te wijzen op het rookverbod! 

Dit alles is in lijn van het Nationaal Preventieakkoord, waarin is opgenomen dat de gehele 

sportsector in 2025 rookvrij is. Rookvrije sport in 2025 - NOCNSF 

 

 

 

https://nocnsf.nl/handboek-wet-en-regelgeving/14-rookvrije-sportverenigingen-en-sportevenementen-in-2025


OBW Seizoensboekje 

Achter de schermen is er hard gewerkt aan de realisatie van het seizoensboekje van OBW-

voetbal 2022-2023. Allerlei informatie over de club, de teams en de sponsors zijn hierin terug te 

vinden! Het was een hoop werk dus vandaar dat we dit seizoen iets later zijn met de verspreiding 

ervan. Maar we hebben nu een mooi format ontwikkeld dat we kunnen gebruiken om ieder 

voetbalseizoen een mooi boekje te vervaardigen voor, en te verspreiden onder alle leden! Met 

dank aan Danielle Soeters en Kristel Gasseling!  

Vrijwilligers gevonden…  

De vrijwilligersenquête die afgelopen voorjaar is 

gehouden, heeft ongeveer 15 nieuwe vrijwilligers 

opgeleverd! Daar zijn we reuze blij mee, immers 

maken vele handen licht werk. De nieuwe 

vrijwilligers zijn werkzaam bij de kantine, in de 

vrijwilligerscommissie zelf, de onderhoudsgroep, de 

PR/Communicatiecommissie en nog een aantal 

andere werkgroepen kunnen gebruik maken van 

expertise van nieuwe vrijwilligers. We hopen 

hiermee mooie matches te hebben gemaakt tussen 

hetgeen vrijwilligers leuk vinden om te doen en 

hetgeen nodig is voor OBW! Welkom!  

…En vrijwilligers gezocht! 

We hebben momenteel weer een aantal superleuke klussen waarvoor we wat “handjes” kunnen 

gebruiken. We zoeken vrijwilligers voor:  

Verkopers Oliebollenactie: we gaan weer oliebollen helpen verkopen via Home 

(verenigingsbol.nl)! zie oproep verderop. We zoeken hiervoor vrijwillige enthousiaste verkopers 

die willen helpen een mooie opbrengst voor onze club op te halen!  

Onderhoud kunstgrasvelden: De stichting Kunstgras helpt de kunstgrasvelden op Hengelder te 

onderhouden. Voor dit onderhoud zoeken we nieuwe vrijwilligers!  Dus vind je het leuk om 

buiten te werken, trekker te rijden en/of je handen uit de mouwen te steken? Check dan de 

bijlage!  

Scheidsrechters: vanuit het kader hebben we begrepen dat er behoefte is aan nieuwe 

scheidsrechters die af en toe een wedstrijd kunnen fluiten. Meer weten? Interesse? We brengen 

je graag in verbinding met je “nieuwe collega’s!” 

Lootjes verkoop thuiswedstrijden OBW 1: mochten we vrijwilligers vinden die het leuk vinden 

om bij de thuiswedstrijden van OBW 1 lootjes te verkopen aan het publiek, dan gaan we dit 

initiatief weer nieuw leven inblazen! We zoeken hiervoor creatieve en goedgemutste vrijwilligers 

die deze rol op zich willen nemen! Het gaat om ongeveer 10 zondagmiddagen per jaar; dus hoe 

meer vrijwilligers, hoe meer we inzet kunnen spreiden! Met de opbrengst van de lotenverkoop, 

kunnen we weer mooie dingen helpen te realiseren voor de club.  

 

  

https://verenigingsbol.nl/
https://verenigingsbol.nl/


Voor de commissie PR/Communicatie zoeken we ook versterking: Deze commissie is de spin in 

het web van OBW! Wij zijn op zoek naar enthousiaste krachten die deze commissie willen 

versterken! Vind jij het leuk om teksten voor de website te maken? Posters te helpen ontwerpen? 

Social media berichten te schrijven? PR acties te bedenken?  Evenementen en activiteiten van 

OBW te promoten? Kortom: wil jij een bijdrage leveren aan het clubgevoel van OBW? Neem dan 

contact op met Daniëlle Soeters van de PR/Communicatiecommissie: communicatie@obw.nl 

Tenslotte zoeken we iemand die de vrijwilligerscommissie wil aanvullen. Ben je iemand die 

regelmatig op/rond de club aanwezig is, die kan verbinden en kan netwerken? Dan ben jij 

misschien wel diegene die deze belangrijke linking-pin-rol binnen deze commissie kan vervullen!  

Enthousiast geworden voor een van bovenstaande vacatures? Wil je meer weten? Wil je een 

keertje meedraaien? Of wil je je kwaliteiten op een andere manier inzetten voor OBW?  

Mail dan naar vrijwilligers@obw.nl en geef je telefoonnummer door: dan nemen we zsnm 

contact met je op!  

 

Oliebollenactie 

Misschien is nu wel meer dan ooit belangrijk om onze vereniging te steunen. Hoe kan jij dat beter 

doen dan door het bestellen van de lekkerste oliebollen en appelbeignets? Geniet zelf van jouw 

bestelling en 50% van jouw aankoopbedrag gaat naar OBW!  Home (verenigingsbol.nl) 

Dit jaar kan jij jouw bestelling afhalen van 28 tot en met 31 december tijdens het: 
 

Op het terrein van Verrassend Anders VandenBerg 

(Kruitwagen Kledingverhuur) 

Ringbaan Zuid 16, 6905 DB Zevenaar 

Dagelijks van 10:00 - 17:00 
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