
 

Nieuwsbrief Sponsoren voetbalvereniging OSM ’75 

Inleiding 

Na enkele gesprekken met trouwe sponsoren zijn wij op het idee gekomen u een aantal maal per jaar 
middels een nieuwsbrief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging. Voor u ligt 
nu de eerste versie. Wij hopen dat u deze met plezier zult lezen 

Plannen verbouwing kleedkameraccommodatie 

Voor diegenen onder u die zich met enige regelmaat op zaterdag laten zien op ons sportpark is het een 
bekend verhaal. Het is een drukte van jewelste en we kunnen het eigenlijk niet aan met onze acht 
kleedkamers. Daarom heeft het bestuur een nieuw project gestart dat gaat zorgen voor uitbreiding én 
renovatie van ons kleedkamergebouw. 
 
Het plan is om vier gloednieuwe kleedkamers te plaatsen (voor kenners, haaks op huidige kleedkamer 8), 
een mooie nieuwe multifunctionele ruimte te creëren en de bestaande kleedkamers opnieuw te betegelen 
en van nieuwe plafonds te voorzien.  
 
Een ambitieus plan dat wij graag voor aanvang van de competitie van 2014-2015 gerealiseerd willen 
hebben. 

Vervanging lichtmasten trainingsveld 

Begin januari werd onze angst ten aanzien van de lichtmasten op het trainingsveld werkelijkheid. Eén van 
de masten was omgewaaid, na een heftige storm. Het vervangen van de masten stond al lang zeer hoog op 
onze verlanglijst. Door dit incident konden we niet meer trainen op ons trainingsveld en werd het overleg 
met de gemeente geïntensiveerd. We mogen stellen dat ons bestuur hier een zeer daadkrachtige rol in 
heeft gespeeld en begin februari konden de nieuwe masten in gebruik worden genomen! 
 

 

Komend internationaal C1-toernooi  

Zaterdag 17 en zondag 18 mei aanstaande zal ons 29e internationale C1-toernooi worden gespeeld. Dit 
toernooi noemen wij graag ons paradepaardje. Ook dit jaar weer een geweldig deelnemersveld. Naast ons 
eigen OSM verwelkomen we uit Nederland AZ Alkmaar, FC Utrecht en FC Groningen. De buitenlandse 
deelname wordt gevormd door Clube Atletico Paranaense uit Brazilie, titelverdediger en absolute 



smaakmaker. Daarnaast komen ook Malmö FF uit Zweden, RSC Anderlecht uit België en HJK Helsinki uit 
Finland. We hopen u als sponsor ook te mogen verwelkomen op dit evement dat garant zal staan voor 
jeugdvoetbal van het allerhoogste niveau. We zullen u tzt uiteraard gratis toegangskaarten toesturen! 
 

 
Titelverdediger Clube Atletico Paranaense uit Brazilië 

Sponsoravond 

In november hebben wij een poging gedaan een sponsoravond te organiseren. Door omstandigheden kon 
deze avond helaas geen doorgang vinden. In mei gaan we deze avond opnieuw voor en met u organiseren. 
We zullen er voor zorgen dat er een leuk programma is, waarvan we u de details later zullen melden. Wel 
kunnen we al zeggen dat er een interessante spreker zal worden geregeld door Harry Suvee, voormalig 
keeper van FC Utrecht en tegenwoordig trainer van onze zaterdag selectie. Wij verwachten dat deze 
sponsoravond een uitstekende gelegenheid voor u zal zijn om uw netwerk te onderhouden! We hopen dan 
ook op uw komst. Op korte termijn zult u een uitnodiging met meer details van ons ontvangen. 

Van het trainersfront 

Onze technische commissie, onder leiding van Remko Timmermans, is druk doende de trainersstaf voor 
2014-2015 samen te stellen. De trainers van onze bovenbouw zijn bekend. We zijn erg blij en trots te 
kunnen melden dat Harry Suvee ook volgend seizoen de Zaterdagselectie zal trainen. De A-selectie zal 
worden blijven getraind door Paul Schröder, de B-selectie door Frits van der Laan en de C-selectie door 
Johan van Dijk. De keepers worden vakkundig onder handen genomen door Willem Minnen. De komende 
periode zal hard gewerkt worden aan het bemannen van de onderbouw. 
 

 
Hoofdtrainer Harry Suvee (midden) 



Sponsormogelijkheden 

Nogmaals, we zijn uitermate blij en trots op het feit dat u onze vereniging sponsort. De mogelijkheden tot 
sponsoren van onze club zijn uitgebreid. U kunt denken aan een reclamebord, een uiting op onze website, 
op het scherm in onze kantine, u kunt het C1-toernooi ondersteunen. Een compleet overzicht van de 
mogelijkheden vindt u hier! 
 
We weten sponsoring is voor een groot deel "gunnen". Toch proberen we zo goed mogelijk een 
tegenprestatie te leveren op gebied van naamsbekendheid voor uw bedrijf. 

Feedback 

Wij hopen dat u deze eerste sponsornieuwsbrief met plezier heeft gelezen. Graag vernemen wij van u of 
deze nieuwsbrief aan uw verwachting voldoet. Wat u als prettig ervaart en wat u anders zou willen zien. 
Klik hier om uw feedback aan ons te sturen. Als u deze nieuwsbrief (onverhoopt) niet meer wenst te 
ontvangen klik dan hier. 

Blijf op de hoogte 

Wij hebben deze nieuwsbrief kort willen houden. Mocht u meer willen weten, kijk dan op onze actuele 

website, www.osm75.nl. Ook kunt u ons volgen op facebook en twitter! 

Met vriendelijke groet, 
Ron van Schaik en Erwin Wildschut, 
Namens de sponsorcommissie OSM ‘75 
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