
 

Nieuwsbrief Sponsoren OSM ’75 (24-12-2015) 
Voetbalvereniging OSM ‘75 is enorm blij dat u met uw bedrijf sonsor bent van onze vereniging.  
 
Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief Sponsoren van 2015 van onze club OSM ‘75, 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. In deze nieuwsbrief een terugblik op een aantal ontwikkelingen en 
een vooruitblik naar 2016.  
 
Natuurlijk wensen wij u voor nu zeer mooie en gezellige kerstdagen en alvast een fantastisch, gezond 
en sportief 2016! 

 

Onze hernieuwde kantineformule 

Sinds dit seizoen is onze kantine weer in eigen beheer zoals dat heet. Dit betekent concreet dat alle 
opbrengsten voor de vereniging zijn. OSM ’75 heeft er voor gekozen een kantine beheerder in dienst 
te nemen in de persoon van Jermaine Belfor. Natuurlijk is dit een enorm spannende stap, komende 
van vele jaren waarin we de pachtformule hebben gehanteerd. Gelukkig hebben we onder 
aanvoering van onze secretaris Bianca Franken een enorm goede ploeg gevormd met vrijwilligers die 
ons helpen de kantine goed te runnen. Dat we trots zijn op onze ploeg kantine vrijwilligers bleek ook 
tijdens de avond waarop Jermaine voor zijn hele ploeg had gekookt, alle vrijwilligers waren aanwezig 
en hebben enorm genoten! 
 
Er is ook geïnvesteerd aan de herinrichting van de kantine. We mogen stellen dat we het interieur 
een ware facelift hebben gegeven. Al het binnenwerk is geverfd, voorzien van vele voetbal 
accessoires  (shirtjes, sjawls etc) en diverse collages met foto’s uit onze clubhistorie. 
 
Uiteraard kunnen we altijd extra handjes gebruiken, dus als u iemand kent die ons wil helpen met 
bijvoorbeeld 1 keer in de maand een “shift” te draaien, dan zijn we daar enorm gelukkig mee; 
aanmeldingen kunnen worden gericht aan Bianca Franken, via secretaris@osm75.nl.  
 

http://www.osm75.nl/sponsors/Nieuwsbrief%202015-12-24.pdf
mailto:secretaris@osm75.nl


    
 

ALV 

We hebben op 15-12 -2015 onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierin werd helder dat de 
vereniging er erg goed voor staat. We hebben seizoen 2014-2015 financieel gezond gedraaid. Ook 
voor het reeds lopende seizoen, 2015-2016 ziet de begroting er prima uit. We zijn erg gelukkig met 
het goede werk dat onze penningmeester Jurgen Koopmans op dit vlak voert! 

Jubileum  

Afgelopen seizoen hebben we ook ons veertig jarig jubileum gevierd. Het was leuk om te zien dat op 
het feest ook vele “oud-gedienden” de moeite hadden genomen naar onze vernieuwde kantine te 
komen, wat ook lovende geluiden opleverde. Het was een gezellig feest waarbij ook onze kleinsten 
op een waar voetbalfeest werden getrakteerd.  

 

   
 

Ontwikkelingen op gebied van Sponsoring 

We zijn verheugd te kunnen melden dat nagenoeg alle sponsoren zich bereid hebben verklaard hun 
contract weer met een jaar te verlengen. Dit stemt ons positief en doet ons hopen dat wij als club 
ook de juiste dingen doen.  
 
Wij hebben nog flink wat leads richting nieuwe sponsorovereenkomsten, 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.  

mailto:sponsorcommissie@osm75.nl


Sponsoravond 

Nadere details volgen, maar we willen bij deze vast aankondigen dat onze volgende sponsoravond in 

april zal worden georganiseerd door ons. U ontvangt uiteraard op kortst mogelijke termijn een 

uitnodiging van ons! 

Hulpvraag 

Wij willen onze sponsorcommissie graag uitbreiden met mensen die een netwerk hebben in 
Maarssen en omstreken om ons zo te helpen met uitbreiding van ons sponsornetwerk. Heeft u 
interesse, neem dan vrijblijvend contact met ons op om hierover van gedachten te wisselen.  

Plannen 

We hechten er waarde aan dat we voor de inkomsten van onze sponsoren een mooie herkenbare en 
zinvolle besteding vinden in het belang van onze club als geheel. We willen hier in 2016 ook weer een 
mooie invulling aan geven. Heeft u ideeën voor mooie bestedingsdoeleinden, help ons dan door deze 
aan ons te melden! 
 
We hebben ook nog wat grotere ambities, die binnenkort op de agenda komen. We denken dan aan 
de renovatie van de acht “oude” kleedkamers, een tribune, een pannaveldje en zelfs een tweede 
kunstgras veld. Aangezien OSM een gezond financieel beleid wil blijven voeren, zullen we hier met 
een gedegen onderbouwd plan moeten komen om dit te kunnen realiseren. We houden u op de 
hoogte.  

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! 
 
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, 
Ron van Schaik en Erwin Wildschut, 
Namens de sponsorcommissie OSM ’75 (sponsorcommissie@osm75.nl)  
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