
 

Nieuwsbrief Sponsoren OSM ’75 (juni 2014) 

Inleiding 

Nadat wij eerder in maart onze eerste Nieuwsbrief hebben verstuurd, ontvangt u hierbij onze tweede 
editie, de laatste van seizoen 2013-2014. 

Geslaagde sponsoravond 

Op woensdagavond 7 mei organiseerden wij voor het tweede achtereenvolgende jaar een OSM '75 

sponsoravond. De prachtige locatie was de serre van het Carlton President Hotel, voor deze avond 

beschikbaar gesteld door onze gastheer Bart Blikman van het Carlton President Hotel. Geweldig om 

te zien dat de opkomst deze keer alweer een stuk hoger was dan vorig jaar!  Nadat alle bezoekers 

verwelkomd werden konden we het eerste half uur kennis met elkaar maken onder het genot van 

heerlijke hapjes en drankjes. Daarna een geanimeerd verhaal van Piet Buter, een geweldig smakelijke 

verteller die allerlei kleurrijke verhalen vertelde over zijn rijke carrière, van zijn start als voetballer in 

het betaald voetbal tot aan het trainerschap en het scouten. Hierna was er nog een gezellig 

informeel vervolg, onder het genot van enkele heerlijke versnaperingen. Er werd flink genetwerkt en 

de sfeer onderling was uitstekend. Natuurlijk gaan we dit de komende jaren verder uitbouwen en we 

bedanken het Carlton President Hotel, Piet Buter en Harry Suvee voor het mogelijk maken van deze 

fantastische avond. 

       

Verbouwing kleedkameraccommodatie 

De verbouwing van ons kleedkameraccommodatie verloopt zeer voorspoedig. Op onze site vindt u 
diverse statusupdates, voorzien van diverse foto’s. De aanleg van onze vier nieuwe kleedkamers zal 
over enkele weken voltooid worden. Als eerste zal de multifunctionele ruimte worden opgeleverd, 
waar onze BSO Kakelbont Kids zijn intrek in zal nemen. Het is nog steeds de bedoeling dat we na de 
aanleg van deze vier nieuwe kleedkamers, ook de bestaande acht kleedkamers grondig gaan 
renoveren. Meer hierover in een later stadium.  
 

       



Ons 29e internationale C1-toernooi  

Op 17 en 18 mei jongstleden werd ons 29e internationale C1-toernooi gehouden. Het was wederom 
een fantastische happening, met een knallend slot. Onze Braziliaanse vrienden van Clube Atlètico 
Paranaense trokken weer aan het langste eind in een finale tegen Malmö, die verrassend veel leek op 
de finale van vorig jaar. Ook nu moesten penalty’s de beslissing brengen.  Beide dagen trokken weer 
enorm veel bezoekers, wat ons natuurlijk weer zeer positief stemde! 
 

 
Winnaar 29e C1-toernooi: Clube Atletico Paranaense uit Brazilië 

Sportieve resultaten 

De sportieve resultaten van het afgelopen seizoen vielen aan het eind helaas wat tegen. Onze 

vertegenwoordigende jeugdteams hadden het lastig. Helaas moeten onze A1 en B1 het volgend 

seizoen een klasse lager doen. Onze C1 kon in de nacompetitie de klassering in de hoofdklasse 

gelukkig handhaven. Ons vlaggenschip mocht zich opmaken voor een nacompetitie om promotie 

naar de derde klasse. Daar waar eerst een beslissingswedstrijd werd gewonnen werden daarna ook 

twee rondes gewonnen. In de finale was OSM ook echt de betere ploeg en had het er alle schijn van 

dat de ploeg van trainer Harry Suvee zou gaan promoveren. In een moment van onachtzaamheid viel 

een late tegengoal die het hele sprookje in duigen deed vallen. Volgend jaar gaan we opnieuw een 

poging doen, gesteund door vele nieuwe gezichten in de zaterdagselectie.   

Ontwikkelingen op gebied van Sponsoring 

De sponsorcommissie kende enkele personele wijzigingen. Angelique Muis verhuisde naar 

Amsterdam en heeft na jarenlange inzet voor OSM gekozen haar werk voor ons te beëindigen. Erwin 

Wildschut gaat de commissie helpen, mede vanuit zijn rol op gebied van Communicatie. OSM heeft 

ook een schitterende app, gemaakt door Bluedesk, die te vinden is in de Appstore (voor Apple) en de 

Playstore (voor Android). De app is zeer de moeite waard en biedt ook u als sponsor weer 

mogelijkheden extra exposure te verkrijgen. Bij interesse weet u ons uiteraard te vinden via 

sponsorcommissie@osm75.nl.  

We zijn erg blij en trots te kunnen vermelden dat we in ING een nieuwe hoofdsponsor hebben 

gevonden. Mede door grote inzet van onze eigen ING aanvoerder Monique Overbeek is het 

uiteindelijk gelukt een zeer mooie driejarige overeenkomst te sluiten. OSM wordt door ING financieel 

ondersteund, en wij bieden de sponsor exposure in de vorm van reclameborden, shirtreclame voor 

onze Zaterdag1, 2 en A1. Daarnaast ook uitingen via de site, ons tv-scherm in de kantine én via de 

nieuwe app. 

mailto:sponsorcommissie@osm75.nl


We zijn ook blij dat we in Kapsalon Pro Hair en Seasons Parket (van ras OSM-er Ronald Siemons) de 

eerste twee sponsoren voor onze app hebben gevonden.   

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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