
 

Nieuwsbrief Sponsoren OSM ’75 (06-11-2017) 

Hoogvliet voetbalplaatjes actie 

Voor dit verzamelalbum hebben wij van al onze ca. 700 leden een portretfoto gemaakt. Daarnaast zal er van elk team 
een teamfoto in het boek komen.  
 
Alweer 5 jaar geleden hebben wij ook mee gedaan aan deze voetbalplaatjesactie, wat toen een groot succes is geweest. 
Ook nu is iedereen binnen de club weer erg enthousiast en kijkt men ernaar uit om in het voorjaar de plaatjes te gaan 
sparen. Als bonus zullen al onze gefotografeerde leden een gepersonaliseerd verzamelalbum van de organisatie 
ontvangen, zodat de gespaarde plaatjes direct ingeplakt kunnen worden. 
Om die reden zijn er ook voor onze sponsors een aantal advertentiepagina’s beschikbaar gesteld in het verzamelalbum. 
Aangezien het een ontzettend populaire actie is, en er bij minimaal 700 mensen thuis een album zal liggen, willen we 
jullie graag de mogelijkheid bieden om in het album te adverteren.  
 
Hierbinnen bestaat een aantal mogelijkheden: 

1. Logo op een teampagina: voor de teamsponsors is er de mogelijkheid om bij hun eigen team bovenaan de 
pagina een sponsorlogo (50 mm breed en 20 mm hoog) te plaatsen. De kosten hiervoor zijn € 50,-.  
 

2. Sponsoradvertentie: hiervoor zijn een aantal pagina’s in het boek gereserveerd. Er kan worden gekozen uit 
verschillende formaten:  

a. 1 pagina (215 mm breed x 301 mm hoog) à € 400 ,- 
b. ½ pagina (215 mm breed x 147 mm hoog) à € 225,- 
c. ¼ pagina (103 mm breed x 147 mm hoog) à € 125,- 
d. 1/8 pagina (103 mm breed x 70 mm hoog) à € 75,- 

 
Omdat het hier om een flinke organisatie gaat willen wij vragen om voor 30 november aan te geven of je interesse in 
een van bovenstaande advertentiemogelijkheden hebt. Contact kan worden opgenomen via 
sponsorcommissie@osm75.nl.  We zullen dan de wensen en details even verder bespreken. 
 
Nog niet overtuigd of gewoon nieuwsgierig? Zie dan hieronder een advertentie die tijdens de actie van 5 jaar geleden in 
het verzamelalbum heeft gestaan. 
 

mailto:sponsorcommissie@osm75.nl


 
 
We hopen dat jullie, net als wij, net zo enthousiast zijn over deze actie! Indien er vooraf nog vragen zijn schroom ook 
dan niet om contact met ons op te nemen. 

Uitbreiding sponsorcommissie 

Recent heeft u op onze website kunnen lezen dat we onze sponsorcommissie hebben versterkt met Sander Brugman.  
 
Al lange tijd wilden we in onze sponsorcommissie versterking om zo het werk goed te kunnen verdelen. We zijn met 
Sander in gesprek gekomen nadat hij zich had aangemeld als vrijwilliger op het aanmeldingsformulier op onze website.  
Sander heeft twee kinderen die bij OSM voetballen. Zoon Stefan in de Mickeys en dochter Celina in de JO9-4M.  
 
Sander zal zich met name in gaan zetten op gebied van acquisitie, in eerste aanleg met name het verlengen van 
contracten. We willen dit als club graag goed doen, door oa goede PR rondom verlengingen en écht met de sponsor in 
gesprek te gaan over hoe wij als vereniging kunnen helpen. 
 

 
V.l.n.r.: Patrick van Elst en Sander Brugman 



 

 

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. 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, Sander Brugman, Rowan Valkenburg en Erwin Wildschut 

@-mail  : sponsorcommissie@osm75.nl  
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