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Nieuwsbrief voor de Vrienden van OSM '75                 24 december 2015 
 

Bij deze ontvang je de laatste nieuwsbrief van 2015 van De Vrienden van OSM '75.  We hebben weer een hoop 
mooie en nuttige dingen kunnen doen voor onze vereniging. Dit is mede mogelijk geweest dankzij jouw 
bijdrage, dank daarvoor!  
 
In deze nieuwsbrief een terugblik op een aantal ontwikkelingen en een vooruitblik naar 2016.  
 
Natuurlijk wensen wij je 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! 
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Als Vrienden hebben we een mooie bijdrage aan geleverd in 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 je iemand kent die ons wil helpen met bijvoorbeeld 
1 keer in de maand een “shift” te draaien, dan zijn we daar enorm gelukkig mee; meld je dan aan via 
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. Ook hier hebben we als Vrienden een bijdrage aan geleverd.  
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Pupil van de week 
Weer in ere hersteld is “De Pupil van de week”! iedere thuiswedstrijd van onze Zaterdag 1 wordt er een kind uit 
onze F-categorie uitgenodigd Pupil van de week te zijn. Ze mogen dat bij de wedstrijdbespreking zijn, meedoen 
met de warming-up, de aftrap verrichten en daarna tijdens de wedstrijd in de dugout de wedstrijd volgen Na 
afloop is er een oorkonde en een schitterende voetbal voor de kinderen beschikbaar. De voetballen voor de 
Pupil van de week zijn door de Vrienden beschikbaar gesteld.  

 
Plannen 
We hechten er waarde aan dat we voor de inkomsten van onze Vrienden 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. Heb je 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 je op de hoogte.  

 
Nieuwe Vrienden 
Dat de Vrienden van OSM in trek zijn, blijkt wel uit het feit dat sinds augustus 2015 liefst 12 nieuwe leden zich 
hebben aangemeld, een resultaat waar we trots op zijn.  
 
Er zijn momenteel nog negen plekjes vrij. 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) en Erwin Wildschut 
@-mail  : sponsorcommissie@osm75.nl  
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