
 

Nieuwsbrief Sponsoren OSM ’75 (06-03-2017) 
«Aanhef_nieuwsbrief», 
 
Voetbalvereniging OSM ‘75 is enorm blij dat u met uw bedrijf  «Naam_bedrijf» sponsor bent van 
onze vereniging.  
 
Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief Sponsoren van 2017 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.  

Onze hernieuwde kantineformule 

Eerder hebben wij gemeld dat sinds seizoen 2015-2016 onze kantine weer in eigen beheer is. In het 
eerste seizoen hebben we gewerkt met een groep vrijwilligers én een persoon die bij OSM ’75 in 
dienst was, Jermaine Belfor.  Na het eerste seizoen ontzettend veel geleerd te hebben en een goed 
beeld te hebben gekregen van de (financiële) mogelijkheden, hebben wij besloten om met ingang 
van seizoen 2016-2017 het nu volledig met vrijwilligers op te pakken. 
 
Inmiddels staat er een ontzetten mooie ploeg met enorm enthousiaste vrijwilligers, maar natuurlijk 
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.  

Patrick van Elst nieuwe voorzitter sponsorcommissie 

Eind 2016 gaf Ron van Schaik aan dat hij zijn rol van voorzitter van de sponsorcommissie zou gaan 

beëindigen.  Ron heeft natuurlijk vele jaren enorm goed werk gedaan op het gebied van sponsoring 

en heeft OSM wat dat betreft prima op de kaart gezet met zijn inzet en persoonlijke aanpak. 

We zijn trots en blij dat we kunnen aankondigen dat we in Patrick van Elst een waardige opvolger 

hebben gevonden. Patrick stelt zichzelf graag ons ons allen voor! 

 

http://www.osm75.nl/nieuwsbrieven/sponsors/Nieuwsbrief%202017-03-06.pdf
mailto:secretaris@osm75.nl


 

"Ik ben Patrick van Elst, 29 jaar, en sinds 1,5 jaar woon ik in Maarssen en ben ik gestart met 

voetballen bij de toppers van OSM ‘75 Zaterdag 7. Ik heb een studieachtergrond in de Economie en 

Marketing en ben sinds 4 jaar werkzaam bij het mooie bedrijf bol.com. Begin februari stuitte ik op het 

bericht van Ron op de OSM website met daarin de mededeling na 5 jaar te zullen gaan stoppen met 

zijn werkzaamheden voor de sponsorcommissie. Gezien mijn achtergrond leek het mij daarom een 

ideale mogelijkheid om nieuwe dingen te leren, een mooie bijdrage te leveren aan de club (naast de 

bardiensten die ik ook met veel plezier draai) en zo Ron de mogelijkheid te geven het stokje aan 

iemand anders over te dragen. Na een paar uurtjes bij hem thuis te hebben doorgebracht werd ik 

steeds enthousiaster om vol voor deze job te gaan. Ik besefte ook hoe goed de sponsoring in de 

afgelopen jaren is neergezet en dat het geen gemakkelijke klus zal gaan worden om dit er zomaar 

even bij te doen. Daarom ben ik blij dat Ron in de beginperiode zijn ondersteuning nog wil bieden en 

dat ook Erwin zich nog over de sponsorcommissie zal ontfermen. Ik kijk er daarom erg naar uit om zo 

snel mogelijk de kneepjes van het vak te leren zodat we met elkaar de fantastische sponsorcommissie 

kunnen behouden en hopelijk vele nieuwe successen kunnen gaan toevoegen! 

Ik vind het belangrijk om naar iedereen te luisteren, dus: Heb je vragen, suggesties, briljante ideeën of 

wil je zelf sponsoren of ken je iemand die dat graag zou willen, laat het ons dan vooral weten via 

sponsorcommissie@osm75.nl." 

Ontwikkelingen op gebied van Sponsoring 

Afgelopen seizoen hebben we het gros van onze sponsorovereenkomsten verlengd. Dit geeft ons 
echt het gevoel dat we op de goede weg zitten. Ook hebben we diverse nieuwe overeenkomsten 
gesloten, ook daar zijn we heel trots op. Op onze website willen we met ingang van dit jaar ook meer 
aandacht schenken aan verlengde contracten, we vonden dat we ons daarin konden verbeteren. 
 
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. 
 
Een compleet overzicht van ons sponsorbestand vindt u hier.  

mailto:sponsorcommissie@osm75.nl
http://osm75.nl/sponsors


Grondige renovatie kleedkamers 

Het broodnodige groot onderhoud aan de "oude kleedkamers" 1 tot en met 8 is gestart.  Er is 

inmiddels een overeenkomst gesloten met het bedrijf LinPro om alle kozijnen, ramen en deuren te 

vervangen door kunststof. We zijn een uitgebreid selectie traject ingegaan en hebben vele offertes 

opgevraagd, beoordeeld en besproken. Uiteindelijk kwamen we er met LinPro het beste uit. De 

intentie is dat we eind maart alle kozijnen hebben vervangen, het nieuwe glas is geplaatst en de 

nieuwe deuren netjes zijn afgehangen. 

Voorts is het nodig om groot onderhoud te plegen aan de warmwater voorziening en de verwarming 

van de kleedkamers. We hebben ons op dit vlak breed laten adviseren. Dit zal een stevige investering 

behoeven. We hebben inmiddels aanspraak gemaakt op landelijk beschikbare subsidie, voor oa 

sportverenigingen die "groene investeringen" doen. Afhankelijk van de hoogte van de toegekende 

subsidie zullen we vervolgplannen maken. Bedoeling is in ieder geval de zogenaamde natte ruimtes 

compleet te strippen, dus al het tegelwerk eruit, de vloeren eruit, alles egaliseren, isoleren en 

opnieuw betegelen, in de stijl van de nieuwe kleedkamers. 

Aangezien met dit groot onderhoud ook een grote investering gepaard gaat en we onze sterke 

financiële positie ook willen handhaven, zullen we hier verstandig en zorgvuldig gaan plannen. Zo 

zullen de inkomsten uit de kantine en de genoemde subsidies een belangrijke rol spelen. Ook de 

inkomsten vanuit de sponsorovereenkomsten helpen ons in deze zeer! 

Daarom hebben we gekozen de kleedkamers voor nu grote opfrisbeurt te geven. We gaan van achter 

naar voren werken, dus van kleedkamer 8 naar kleedkamer 1. We gaan de plafonds en de natte 

ruimtes grondig schoonmaken. Nadat alle muren ook grondig zijn gereinigd, worden deze van een 

nieuwe frisse verflaag voorzien, in stijl van onze nieuwe kleedkamers.  

 

 

Wordt vervolgd! 

Hulpvraag 

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



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, een aantal dia’s op het scherm in onze kantine, u kunt een toernooi 
ondersteunen en u kunt uw logo op het tenue van één van onze teams etaleren! 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. 
 
Wij maken van de gelegenheid gebruik nog even uw speciale aandacht te vragen voor ons 
“paradepaardje”, het internationale C1-toernooi dat dit jaar al weer voor de 32e keer wordt 
gespeeld. Uiteraard bent u van harte welkom op dit toernooi dat wordt gehouden op zaterdag 27 en 
zondag 28 mei, zie voor meer info http://c1toernooi.osm75.nl  
 
Als u het leuk vindt, kunt ons toernooi ondersteunen door bijvoorbeeld een wedstrijdbal te 
sponsoren. Een poulewedstrijd kost vijftig euro, de wedstrijd om plek 3 en 4 kost vijf en zeventig 
euro en de finale kost honderd euro. Voort is het ons tot heden niet gelukt een shirtsponsor te 
vinden voor ons C1-team. Zou toch wel erg fijn zijn als ons dat nog lukt met zo’n groot evenement 
voor de boeg. Het aankleden van het team kost €1.150,- Alle vormen van PR daaromheen doen we 
graag in overleg! 

Feedback 

Graag horen wij graag van u hoe u de huidige samenwerking met OSM ’75 ervaart en waar u 
eventueel nog kansen zien. Ons lijkt interessant om onze leden van goede deals te voorzien en te 
bekijken of we deze beter onder de aandacht kunnen brengen. Als u ideeën heeft, wij staan hier zeer 
open voor.  

Blijf op de hoogte 

Wij hopen dat u deze sponsornieuwsbrief met plezier heeft gelezen.  
 
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, 
Patrick van Elst en Erwin Wildschut, 
Namens de sponsorcommissie OSM ’75 (sponsorcommissie@osm75.nl)  
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