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Opgericht 1 juni 1962 

 
Sportpark Douwekamp, Healwei Opeinde 

 
 

Voetbalvereniging ONT Opeinde 
 
Opgericht: 1 juni 1962 
Aantal leden: 560 
 
Teams: 

 5 senioren heren 
 1 45+ heren 
 2 senioren dames 
 1 JO19 
 3 JO17 
 1 MO17 
 3 JO15 
 1 MO15 
 3 JO13 
 2 MO13 
 5 JO11 
 1 MO11 
 6 JO9  
 1 JO8 
 Mini pupillen 

 
Voetbalprestaties ONT 1 sinds 
1995 
Competitie 
1995/1996: 2e klasse 
1996/2001: 1e klasse 
2001/2007: 2e klasse 
2007/2011: 3e klasse 
2011/2013: 2e klasse 
2013/2015:  3e klasse 
2015/2016:  2e klasse 
2016/-2017:  3e klasse 
2017- :  2e klasse 
 

Fair Play Cup 
2007/2008 : 3e plaats 
2008/2009 : 4e plaats 
2009/2010 : 1e plaats 
2011/2012 : 3e plaats 
2013/2014: 1e plaats 
2014/2015: 1e plaats 
2015/2016: 6e plaats 
2016/2017: 4e plaats 
“Zonder respect geen voetbal” is de 
slogan van de KNVB. ONT kan zich 
daar goed in vinden. Winnen is 
belangrijk, respect voor elkaar is 
nog belangrijker. Dát is de filosofie 
van de club. En dat levert mooie 
resultaten op bij de Fair Play Cup. 

Internet: www.vvont.nl (ruim 400 bezoekers per dag!) 

http://www.vvont.nl/


Sponsormogelijkheden  
ONT kent diverse sponsormogelijkheden. Hieronder wordt een aan-
tal vermeld. 

 
 Reclamebord, groot, 500 x 100 cm, langs het hoofdveld op een 

prominente plaats. 
 Reclamebord, klein, 250 x 60 cm, aan omheining rond hoofdveld 

en langs het nieuwe kunstgras C veld. 
 Shirtreclame, eventueel in combinatie met KiKa. Hiermee onder-

steunt u ook de Stichting KiKa en dient u een prachtig maat-
schappelijk doel (MVO!). 

 Kledingsponsor bij meerdere teams. 
 Een vorm van kledingsponsoring bij de A selectie (ONT 1), bij-

voorbeeld sporttassen, sweaters of jacks. 
 Warming-up shirts per senioren- of jeugdteam. 
 Kledingreclame op coach- en leidersjassen. 
 Reclame op sporttassen of trainingspakken. 
 Advertentie in Wel en Wee. Indien hoofd- of cosponsor, gratis 

advertentie op hoofd- of co-sponsorpagina. (Het clubblad Wel en 
Wee verschijnt vijf keer per jaar, met een oplage van 420 exem-
plaren.) 

 Indien hoofd- of cosponsor, extra vermelding: 
• in programmablad bij thuiswedstrijden ONT 1 
• op raambiljetten bij thuiswedstrijden ONT 1 
• op het ONT infokanaal, te zien in de kantine en bestuurskamer 
• op het hoofd-/subsponsorbord in de kantine. 
• (bedrijfs)naam op het “Vrienden van ONT” bord 
• op de ONT website (ruim 450 bezoekers per dag!) 

 Advertentie op het ONT infokanaal in de kantine (op wedstrijdda-
gen). 

 Sponsoring pupil van de week bij thuiswedstrijden ONT 1. 
 Wedstrijdsponsor thuiswedstrijden ONT 1. 
 Advertentie in programmablad bij thuiswedstrijden van ONT 1 
 Bedrijfspresentatie via rubriek “in the skybox” in Wel en Wee 

(gratis indien u sponsor wordt). 
 Andersoortige reclame-uitingen in overleg mogelijk. 

 
Wat kan ONT terugdoen? 
ONT vindt dat sponsoring geen eenrichtingsverkeer is van sponsor 
naar ONT. We willen graag iets terugdoen en staan overal voor 
open. Hoe en wat precies zal per sponsor verschillend zijn, maar we 
denken er graag met u over na. Alvast een paar voorbeelden: 

 Aankopen bij en zaken doen met de sponsors promoten onder 
de ONT leden en sponsors.  

 Organiseren van sponsoravonden (netwerken). 
 Uw bedrijf promoten via www.vvont.nl (ruim 450 bezoekers per 

dag!). 
 In samenwerking met de sponsor thematische activiteiten ont-

plooien die gecommuniceerd worden via de ONT site, het club-
blad, het ONT infokanaal in de kantine en flyers. 

 Voor (nieuwe) sponsors een A4 pagina in het clubblad om uw 
bedrijf/diensten gratis te promoten. 

 
Contactpersoon 
Jeen Visser, voorzitter ONT sponsorcommissie 
Telefoon: 06 - 52 66 85 25. E-mail: jeenvisser@gmail.com 

 
De vereniging 
Van de buitendorpen in Smallingerland is ONT de grootste voetbal-
vereniging. De vereniging kent een structureel jaarlijkse groei. ONT 
profiteert van de uitbreiding van Drachten aan de Noordzijde, maar 
nieuwe leden komen uiteraard eveneens uit de ONT dorpen Opein-
de, Nijega en De Tike, maar ook uit Oudega. ONT is aan de westzij-
de van Drachten de enige voetbalvereniging in Smallingerland. 
ONT is een vitale vereniging (organisatorisch, financieel, beleidsma-
tig, ambitieus) die daardoor tot een multifunctioneel aanbod in staat 
is. ONT is meer dan alleen een voetbalvereniging. 
 

mailto:jeenvisser@gmail.com


Gezelligheid 
ONT is een vereniging waar prestaties en gezelligheid hand in hand 
gaan. Niet voor niets gebruikt ONT de slogan: Voetballen? Dat doe 
je bij de gezelligste vereniging van Smallingerland. Bij v.v. ONT 
in Opeinde. Met allerlei activiteiten voor jong en oud wordt naast het 
voetballen de binding met de club versterkt. 
 
Enthousiasme 
ONT kent ruim 220 enthousiaste vrijwilligers die er voor zorgen dat 
er bij ONT kan worden gevoetbald en dat andere activiteiten kunnen 
worden uitgevoerd. Belangrijk onderdeel van ONT is ook de actieve 
en enthousiaste Supportersvereniging (SV). De SV ondersteunt ONT 
waar mogelijk en regelt de kaartverkoop en verloting bij thuiswed-
strijden van ONT 1.  
 
Sportieve ambities 
Wie vooruit wil, moet 
ambities hebben. Het is 
in de sport niet anders 
dan in het privé- en 
bedrijfsleven. ONT 
hééft ambities, op 
sportief gebied en op 
“facilitair” gebied. Op 
sportief gebied heeft 
ONT een aantal jaren 
geleden een beleidsbeslissing genomen dat zij structureel  
investeert in de jeugdafdeling (goed opgeleide trainers, in- en 
externe toernooien, allerlei nevenactiviteiten; een jeugdbeleidsplan). 
Dit vertaalt zich inmiddels tot betere prestaties bij de jeugd en 
hogere niveaus. 
Op sportief gebied is er met ONT 1 de ambitie om op een zo hoog 
mogelijk niveau te voetballen. Het bestuur vertaalt dat naar “met de 
beschikbare (financiële) middelen op een zo hoog mogelijk niveau 
spelen.” De ambitie is om een stabiele 2e klasser te worden. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen en "Open  
Clubgedachte" 
ONT vindt Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) en de  
"Open Club Gedachte", een vanzelfsprekend iets. Dat uit zich o.a. in 
de volgende activiteiten: 

 Voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang. 
 Gastheer avondvierdaagse Opeinde. 

 Gelegenheid bieden voor maatschappelijke stages. 
 Accommodatie gratis beschikbaar stellen aan loopgroep Opein-

de, kerken en andere verenigingen die geen eigen accommoda-
tie hebben. 

 Kunstgrasveld buiten wedstrijden en trainingen om open voor 
jeugd en senioren om te sporten. 

 Speeltuintje en pannakooi; door iedereen vrij te gebruiken. 
 Scholen kunnen gebruik maken van de velden. 
 Gelegenheid voor 40+/45+ voetbal. 
 Meerjarensamenwerking met KiKa. 
 Samenwerking met andere (sport)verenigingen. 
 Gratis voetbalschool en kaboutervoetbal op woensdagmiddag. 
 Fair Trade certificaat voor verkoop Fair Trade producten (1e ver-

eniging in wijde ingeving). 
 154 zonnepanelen op de 

daken; hiermee zelfvoor-
zienend (energie neutraal) 
voor elektra (één van de 
eerste verenigingen). 

 In hoofdgebouw in de sani-
taire ruimtes geen weg-
werphanddoeken maar handdrogers. Forse besparing op papie-
ren handdoeken, dus op milieu. 

 Samenwerking met NadZ voor werkervaringsplekken bij ONT om 
mensen weer terug te brengen in de maatschappij 

 AED op het sportpark, ook bestemd voor het dorp 
 Rookvrije zones op sportpark tijdens (in ieder geval) jeugdwed-

strijden 
 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor o.a. trainers en bestuur 
 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/Privacy 

protocol 
 Introductie gezondere/bewuste kantine; o.a. suikervrije pro-

ducten, alternatief assortiment, maandelijkse thema's met ge-
zonde producten w.o. smoothies, broodje gezond, etc. Iedere za-
terdag GRATIS fruit voor iedereen. Deze activiteiten worden 
voortdurend uitgebreid en afgewisseld. 

 En meer; o.a. reductie CO2, energiebesparende maatregelen 
(door o.a. tijdklokken, LED, bewustwording, waterbesparende 
maatregelen), afvalreductie/afvalscheiden. Hierdoor o.a. 70% 
minder restafval. 

 
Deze lijst is niet uitputtend en het bestuur staat open voor andere 
suggesties en of ontwikkelingen inzake MVV 



Accommodatie 
Twee kunstgrasvelden, vier nieuwe kleedkamers, pannakooi  

ONT beschikt over 
twee kunstgrasvelden 
en één natuurgrasveld. 
In 2008 werd op het 
hoofdveld een kunst-
grasveld aangelegd. 
Als gevolg van de 
aanhoudende groei 
van het aantal leden 
kende ONT in de loop 
der jaren een steeds 
groter wordend capaci-

teitsprobleem. Door een herinrichting van sportpark Douwekamp kon 
er in 2014 een tweede kunstgras trainings- en wedstrijdveld worden 
aangelegd. ONT moest fors in de kosten bijdragen, namelijk 25% 
van de totale investering. En geheel voor eigen rekening (100% dus) 
bouwde ONT vier nieuwe kleedkamers met scheidsrechtersruimte, 
berging en ballenlockers. Met het tweede kunstgrasveld en de nieu-
we kleedkamers zijn de capaciteitsproblemen voor langere tijd opge-
lost. De laatste aanwinst is een pannakooi die eind 2016 in gebruik 
is genomen. In de zomer van 2018 zal het kunstgras hoofdveld ver-
nieuwd worden zodat de totale accommodatie weer up to date is. 
 
ONT is trots op haar mooie accommodatie, een visitekaartje voor de 
wijde omgeving!  
 
Renovatie kantine en toiletgroepen 
In 2012 is de ONT kantine 
vergroot en gerenoveerd. 
Zowel om de groei van de 
vereniging aan te kunnen 
als ook om multifunctio-
neel te zijn.  
Het beleid van ONT is om 
ook aan maatschappelijke  
activiteiten plaats te kun-
nen bieden. De toilet-
groepen zijn in 2016 vol-
ledig gerenoveerd. 
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