
 

Nieuwsbrief Sponsoren OSM ’75 (24-06-2017) 

Terugblik seizoen 2016-2017 

Seizoen 2016-2017 zit er weer op. Een seizoen waarin zowel op sportief vlak als organisatorisch vlak het nodige is 
gebeurd. Hierna blikken wij terug op een aantal opvallende zaken die voor ons van belang zijn geweest. Ongetwijfeld 
zijn we niet volledig, maar we pikken er een aantal in het oog springende zaken uit. 

Sponsorcommissie 

Onder aanvoering van Patrick van Elst is er tot onze grote vruegde “nieuw bloed” in de commissie gekomen in de 
personen van Rick van Schaik en Rowan Valkenburg. De commissie zal zich komende periode gaan bezighouden met het 
beheren van de sponsorportefeuille (verlengingen, nieuwe overeenkomsten etc). Ook zullen we komend seizoen weer 
een nieuwe “Hoogvliet actie” gaan houden, het plakboek met OSM ’75 spelers en vrijwilligers à la Panini, zoals we dit 
vijf jaar terug ook deden. Hier binnenkort meer over. Dit plakboek biedt mooie mogelijkheden tot verkrijgen van een 
stuk extra naamsbekendheid. 
 

 
V.l.n.r.: Rick van Schaik, Patrick van Elst en Rowan Valkenburg 

Jeugdcommissie 

Al jaren hebben we eigenlijk een tekort aan mensen in onze jeugdcommissie. Daarom doet het ons enorm veel deugd 
dat zeer recent zich vier nieuwe coördinatoren hebben aangediend. Richard Mouton wordt coördinator van onze 
meisjes teams, Alexander de Mol wordt coördinator van JO13 en JO12, Gerard de Brie gaat de JO11 en JO10 doen en 
Sandra Lith van JO9 tot onze Mickeys. We zijn echt ontzettend blij en opgelucht dat we dit nu zo kunnen invullen.  
 



 
V.l.n.r.: Nico Oosterhuis, Sandra Lith, Gerard de Brie, Jacques van Schalkwijk (voorzitter), Richard Mouton en Alexander de Mol 

 
Als voetbalclub willen we ons altijd verbeteren op divers vlak, maar dat kan alleen maar als vele mensen er samen de 
schouders onder zetten. We hopen nu het komend seizoen de nodige stappen te kunnen maken.  

Verbouwing kleedkamers 

In maart berichtten we al dat een start gingen maken met de lang gewenste renovatie van onze eerste acht 
kleedkamers. In samenwerking met de firma LinPro zijn alle kozijnen, ramen en deuren verwijderd. Kozijnen en deuren 
van kunststof zijn aangebracht en er is dubbel veiligheidsglas geplaatst. Diverse vrijwilligers hebben bovendien alle 
plafonds en wanden flink onderhanden genomen.  
 
Komend seizoen willen we de volgende fase van de verbouwing starten, waaronder het vervangen van “de natte 
ruimtes” en deze in lijn brengen met de nieuwe kleedkamers. Als dit allemaal achter de rug is, kunnen we qua 
kleedaccommodatie weer vooruit.  
 

   

 

Nieuwe website 

Door diverse omstandigheden hebben we moeten besluiten de website wederom onderhanden te moeten nemen. We 
zijn overgestapt op het concept van VoetbalAssist.nl, hetgeen ons ongelooflijk veel nieuwe mogelijkheden biedt, die ons 
naar onze volle overtuiging gaan hepen de communicatie verder te verbeteren. We gaan ons best doen de site zo 
actueel mogelijk te houden en zullen met grote regelmaat nieuwsberichten plaatsen. Hou e.e.a. dus in de gaten! 
 
Eén van de vele plussen is de geïntegreerde CubTV, waar programma, uitslagen, nieuwsbreichten op te zien zullen zijn 
gecombineerd met uw reclameboodschappen. Bent u geïnteresseerd, laat het ons weten. We legegn het graag geheel 
vrijblijvend uit! 



Nieuw Hoofd JeugdOpleiding 

Dit seizoen hebben we in de persoon van Stefan Hauwert een nieuw Hoofd JeugdOpleiding gevonden. Stefan is 
verantwoordelijk voor het opleiden van onze jeugdtrainers om daarmee de kwaliteit van onze jeugdopleiding een boost 
te geven. Stefan zit boordevol ideeën en gaat van zich laten zien en horen. Hij is gestart met een Speler VolgSysteem, 
gaat trainersoverleggen organiseren, in samenspraak met onze hoofdtrainer Chris van de Graaf komt er een “train de 
trainer”. Aan het begin van het seizoen zal Stefan ook een aftrap organiseren voor alle trainers. Allemaal mooi nieuws! 
 

 
V.l.n.r.: Marcel Feringa (Technische Commissie) en Stefan Hauwert (Hoofd JeugdOpleiding) 

 

Toernooien 

Ook afgelopen seizoen zijn weer de nodige succesvolle thuistoernooien georganiseerd van zeer hoog niveau. We zijn 
met Pasen gestart met ons traditionele Thamesviewtoernooi. Wat is dit weer een geslaagd evenement geworden. Dat 
onze Engelse vrienden de wisselbokaal meenamen, mocht de pret echter niet drukken.  
Het 32e internationale C1-toernooi werd ook weer een happening van jewelste. Nieuwkomer Red Bull Brasil werd eerste 
op ons toernooi en zal volgend jaar zeker de titel komen verdedigen.  
Recent heeft ook het 13e editie van het Beer Haagedoorn toernooi plaatsgevonden. Vele honderden voetballertjes 
hebben met veel plezier deelgenomen aan het over twee dagen verdeelde toernooi op de velden van sportpark 
“Fazantenkamp”.  
Ook het Ome Willem Fijentoernooi, het hogehoed toernooi voor onze kleinsten, was weer een groot succes.  

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. Heeft u daaromtrent ideeën, laat het ons weten! 

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.  

https://www.osm75.nl/Data/OSM75/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_209/Sponsormap.pdf


 
Wij hebben deze nieuwsbrief kort willen houden. Mocht u meer willen weten, kijk dan op onze actuele website. Ook 
kunt u ons volgen op Facebook, Twitter en tegenwoordig ook Instagram! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De sponsorcommissie van OSM ’75, 
Patrick van Elst (voorzitter), Rick van Schaik, Rowan Valkenburg en Erwin Wildschut 

@-mail  : sponsorcommissie@osm75.nl  
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