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Nieuwsbrief voor de Vrienden van OSM '75                 21 oktober 2014 
 

De Vrienden van OSM '75 hebben we weer een hoop mooie en nuttige dingen kunnen doen voor onze 
vereniging. Dit is mede mogelijk geweest dankzij jouw bijdrage, dank daarvoor! Als Vriend ontvang je hierbij de 
meest recente Nieuwsbrief met zaken die we gerealiseerd hebben en ook een beeld bij wat we van plan zijn. 
 

Hekwerk veld 2 gecompleteerd 
Inmiddels is het plaatsen van een compleet hekwerk om veld 2 gecompleteerd door onze bouwploeg.  Het 
mooie hiervan is dat veld 2 volgens de KNVB normen nu ook een officieel speelveld is!  
 

Groot bord voor De Vrienden van OSM nu IN de kantine 
We hebben in de zomerstop de keuze gemaakt om het oude bord van de club van 50 een nieuwe cover te 
geven én deze IN onze kantine te hangen, zodat veel zichtbaarder is wie onze vrienden nu eigenlijk zijn. Op dit 
moment zijn het er zelfs al ruim 40, hetgeen toch goed is voor ruim €2.000 per jaar! 
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TV kantine vervangen  
In onze kantine hangt zoals je weet ook een TV waarop we mededelingen plaatsen en ook 
reclameboodschappen van onze sponsoren. Deze TV heeft het na jaren van trouwe dienst begeven. Vanuit het 
budget van de Vrienden hebben we deze inmiddels vervangen en kunnen we er weer jaren tegen aan. 

 
Tactiekborden voor onze nieuwe kleedkamers aangeschaft 
Het afgelopen half jaar is keihard gewerkt aan de realisatie van de vier nieuwe kleedkamers, waar we zo op 
zaten te wachten. Inmiddels kunnen we zeggen dat deze schitterend zijn geworden en inmiddels in gebruik zijn 
genomen. Vanuit de Vrienden van OSM hebben we vier nieuwe grote tactiekborden aangeschaft, waardoor 
onze trainers hun visie in de kleedkamers prima kunnen overbrengen.  
 

 
 

Plannen 
We hebben nog meer plannen. In samenwerking met het bestuur denken we er aan om de netten in de 
ballenvangers aan de lange zijde van ons hoofdveld te vervangen. Deze netten schijnen er al sinds de oprichting 
in te hangen. Helder mag zijn dat deze hoognodig vervangen moeten worden. Dit zal echter wel het nodige 
werk met zich meebrengen, dus we plannen daar een goed moment voor.  
 
Heb je zelf ideeën voor mooie bestedingsdoeleinden, aarzel dan niet deze aan ons te melden! 
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Er is nog plek! 
Middels deze nieuwsbrief willen we je nogmaals bedanken voor je bijdrage en je laten zien dat we ontzettend 
nuttige dingen doen voor de vereniging met je bijdrage. Er is nog plek voor zo’n 15 leden op ons bord. Ken je 
mensen die wellicht geïnteresseerd zijn, aarzel dan niet deze nieuwsbrief door te sturen of de kandidaat bij ons 
te melden. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven op zeer eenvoudige wijze, via onze site. Voor meer informatie 
daarover klik hier.  
 
 
 
Namens de sponsorcommissie van OSM ‘75 
 
Ron van Schaik (voorzitter), Cindy Spelt en Erwin Wildschut 
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