
 

Nieuwsbrief Sponsoren OSM ’75 (januari 2015) 

Inleiding 

Voetbalvereniging OSM ‘75 is enorm blij dat u met uw bedrijf sponsor bent van onze vereniging. 
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van januari 2015 van onze club, zodat u op de hoogte bent van wat 
er speelt. Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier, om hem in PDF-formaat te 
openen. 
 
De laatste Nieuwsbrief die wij hebben verstuurd is van juli 2014. Hoog tijd dus om de derde editie  
aan u te sturen. Er komen weer diverse wetenswaardigheden voorbij. We wensen u dan ook veel 
leesplezier! 

Derde OSM ‘75 sponsoravond op dinsdag 28 april 2015 

Begin van deze maand hebben wij met trots onze derde sponsoravond aangekondigd. Dit maal zal 
onze sponsor Bison Bowling optreden als gastheer. De bedoeling is om het weer in een gezellige en 
amicale sfeer te laten plaatsvinden. Frits van Dijk heeft deze avond geheel vrijblijvend aan OSM '75 
aangeboden. Het programma en verdere gegevens worden nog bekend gemaakt, maar we 
voorspellen u nu al, het gaat een hele leuke avond worden.  
  
Wij stellen het op prijs als u nog even laat weten (als u dat nog niet hebt gedaan) of we u mogen 
begroeten die avond, dat is in verband met de voorbereiding wel zo prettig.  

Verbouwing kleedkameraccommodatie 

De lezer van onze website zal het ongetwijfeld voorbij hebben zien komen. Medio november zijn 
onze vier nieuwe kleedkamers officieel geopend. Onze voorzitter Aad van Cappellen, de duwende 
kracht achter deze aanbouw, toonde zich trots op het slagen van dit project.  ‘De bouw van deze 
kleedkamers kon mede tot stand komen door Kakelbont Kids, de buitenschoolse opvang die huist op 
het voetbalcomplex. Zij zijn enorm uit hun jasje gegroeid en hadden een extra ruimte nodig. We zijn 
om meerdere redenen ontzettend blij met deze partner. Op deze manier wordt het voetbalcomplex 
meer en meer een maatschappelijk en multifunctioneel sportcomplex.’ 
 
Op dit moment worden plannen gemaakt voor de renovatie van de bestaande acht kleedkamers. Dit 
is echt een zeer noodzakelijk vervolgtraject. Gedacht moet worden aan vervangen van de kozijnen, 
compleet vernieuwen van de natte ruimtes, aanbrengen van een verlaagd plafond. Afhankelijk van 
de financiële mogelijkheden zullen we dit verder uitbreiden. Feit is dat OSM dit soort trajecten zelf 
moet bekostigen, dus daar zal een gedegen plan aan ten grondslag gaan liggen. 

Ons 29e OSM ’75 – TYFC toernooi op van 3 tot en met 6 april 

Komend paasweekend, van vrijdag 3 tot en met maandag 6 april, zal ons 29e OSM ’75 – TYFC 
toernooi plaats vinden. Dit jaarlijkse uitwisselingsprogramma voor D-pupillen is al 29 jaar één van 
onze oogappels. Het ene jaar in Gillingham, ten zuidoosten van Londen, en het andere jaar dus bij 
ons. De kinderen slapen traditioneel bij gastgezinnen, gevormd door de deelnemende teams. Op 
vrijdag heten wij onze vrienden welkom. Zaterdag is er een mooie activiteit. Zondag vindt het 

http://www.osm75.nl/sponsors/Nieuwsbrief%202015-01-25.pdf


toernooi plaats en zal er ’s avonds een knallend slotfeest zijn. Op maandag reizen de gasten 
huiswaarts. Wilt u meer weten, kijk dan op http://tyfc.osm75.nl  

Ons 30e internationale C1-toernooi op 23 en 24 mei 2015 

De voorbereidingen op onze jubileum editie van ons internationale C1-toernooi zijn weer in volle 
gang. Op onze website http://c1toernooi.osm75.nl kunt u alle details van dit toernooi zien. Het 
belooft weer een zeer spectaculair toernooi te worden. 

Sportieve resultaten 

Bij de verschijning van deze Nieuwsbrief zitten we aan het eind van de winterstop. We stellen vast 
dat ons eerste team trotse koploper is. De concurrentie zit ons dicht op de hielen, dus we hopen dat 
de ploeg van Harry Suvee deze positie kan vasthouden en daarmee de zo begeerde promotie naar de 
derde klasse kan bewerkstelligen. Ook het tweede team staat halverwege fier bovenaan. Onze A1 
staat in de hoofdklasse in de middenmoot. De B1 staat in de eerste klasse bovenaan, waardoor 
directe terugkeer in de hoofdklasse tot de mogelijkheden lijkt te horen. Het gaat te ver om al onze 
teams hier te vermelden. Via voetbal.nl of onze eigen app, kunt u zich natuurlijk uitstekend op de 
hoogte houden van het reilen en zeilen van al onze teams.  

Ontwikkelingen op gebied van Sponsoring 

Wellicht heeft u dit al gelezen, maar medio september is Cindy Spelt onze commissie komen 
versterken. Klik hier voor het betreffende nieuwsartikel. De passie van Cindy is zich te richten op de 
duurzame relatie, en de verbinding tussen onze club en uw bedrijf! 
 
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij ons netwerk flink kunnen uitbreiden, waar we uiteraard heel 
blij mee zijn. Zo verwelkomen wij als nieuwe sponsoren: 
 

- Autobedrijf Toyota Van Ekris 
- Aannemersbedrijf Boon en Teeuwen 
- Dierenhotel Maarssenbroek 
- Klaassen Trading en Advies 
- Seasons Parket 
- Brasserie Pompidou 
- Robé BV 
-  

 
Wij hebben nog flink wat leads, dus hopen aan onze uitbreiding te kunnen blijven werken.  
 
Het zou mooi zijn als we ook in uw netwerk nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen vinden. Indien 
u ons daarbij kunt helpen, weet u ons uiteraard te vinden via sponsorcommissie@osm75.nl.  

OSM viert 40-jarig jubileum in augustus 

OSM bestaat in 2015 al weer 40 jaar. Reden genoeg voor een feestje. In het weekend van 29 en 30 

augustus zullen er diverse activiteiten gaan plaatsvinden. We zullen hier uiteraard nog het nodige 

over communiceren. Maar de data kunnen worden genoteerd! 

Sponsormogelijkheden 

Nogmaals, we zijn uitermate blij en trots op het feit dat u onze vereniging sponsort. De 
mogelijkheden tot sponsoren van onze club zijn aanzienlijk. U kunt denken aan een reclamebord, een 
uiting op onze website, op het scherm in onze kantine, u kunt een toernooi ondersteunen en in de 
app adverteren! Een compleet overzicht van de mogelijkheden vindt u hier, in onze sponsormap! 
 

http://tyfc.osm75.nl/
http://c1toernooi.osm75.nl/
http://www.osm75.nl/nieuws.php?page=nieuws&id=4253
mailto:sponsorcommissie@osm75.nl
http://www.osm75.nl/files/Sponsormap.pdf


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 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 groeten, 
Cindy Spelt, Ron van Schaik en Erwin Wildschut, 
Namens de sponsorcommissie OSM ‘75 
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