
Van de voorzitter 

Van het Bestuur 

Algemene ledenvergadering 

Graag alvast noteren in je agenda!  

De algemene ledenvergadering staat dit 

jaar gepland op vrijdag 14 oktober.  

 

Mededelingen 

 Eefje Damhuis draagt de ledenad-

ministratie over aan Geertje Room. 

Zomerstop 

 

Verrassend veel kampi-

oensteams (jeugd en zaal) 

sluiten een mooi seizoen 

af. Na een drukke periode 

voor iedereen, kunnen we 

de velden enige tijd rust geven. Niet alleen 

het gras, ook de mensen die de club draai-

ende houden.  

Het jeugdbestuur heeft in haar 1e jaar 

(nieuw jeugdbestuur) zich prima neerge-

zet. Eenvoudig was het niet, maar op een 

zo goed mogelijke wijze is de nieuwe 

teamindeling weer ingedeeld.  

De samenwerking met vrouwen (BEW) is 

verlengd en de jongeren onder 19 jaar 

starten een samenwerking met Olyphia 

(Noordwolde).  

De afsluitende activiteiten (6 x 6, de veiling 

en de club van 50) hebben gezorgd voor 

een mooie financiële injectie. Investerin-

gen kunt u het komende seizoen terug 

zien.  

Dankzij de Club van 50 is nu ook een came-

rasysteem geplaatst in de kantine. Naast 

het alarm en de anti-inbraak maatregelen  

hebben wij als vereniging veel gedaan om 

inbraak te voorkomen. Een aantal veran-

deringen kunt u tegemoet zien in het nieu-

we seizoen. Het bestuur maakt hier nu de 

plannen voor. 

 

Denkt u dat er prangende zaken zijn waar 

direct aandacht voor moet komen, neem 

dan contact met ons op!  

 

Hierbij willen we alle leiders en leidsters 

hartelijk danken voor hun inzet van afgelo-

pen seizoen evenals alle vrijwilligers die 

hun steentje hebben bijgedragen.  

We wensen u alleen een goede vakantie 

periode. 

 

Jan Puper  
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 Nieuwe (toekomstige) bestuursle-

den zullen worden ingewerkt. 

 De PR zal (deels) vernieuwd wor-

den. Marieke van Raalte draagt het 

stokje over. 

 Er komt een nieuw vrijwilligersbe-

leid. 

 



Douches 

Zoals bekend heeft de sponsorcommissie begin juni een vei-

ling gehouden  waar een mooi bedrag is binnengehaald voor  

o.a. de vervanging van de douches in de kleedkamers. Een 

deel van de opbrengst wordt hiervoor gebruikt. Op dit mo-

ment wordt bekeken wat de kosten zijn voor deze aanpassin-

gen. De verwachting is dat na de winterstop de nieuwe dou-

ches in gebruik kunnen worden genomen. 

 

 

 

Vervolg van het Bestuur 

Jeugdnieuws SJO OFW 
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“NATUURLIJK  

DOEN  WE 

WEER MEE   

MET DE GROTE  

CLUBACTIE!” 

Jeugdsportfonds 

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjari-

ge kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen 

waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager 

inkomen heeft. Een van die regelingen is het jeugdsport-

fonds. Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding 

en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is in het 

jeugdsportfonds een bedrag van maximaal € 225,- per kind 

per jaar beschikbaar. U kunt dit bedrag aanvragen via een 

tussenpersoon. Kim Dijkstra, beweegcoach van de gemeen-

te Westerveld, is één van die tussenpersonen. U kunt con-

tact met haar opnemen via:  

beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 



Reclameborden  

De sponsorcommissie is bezig met een gro-

te update van de reclameborden langs het 

veld.  Zo komt er een nieuw ophangsys-

teem en worden ongeveer 60% van de bor-

den vernieuwd.  Tevens zal er nog een 

nieuw bord aan het vangnet komen van 

Halfords Steenwijk De sponsorcommissie 

denkt volop na over een juiste invulling van 

een jaarlijkse sponsoravond 

 

 

 

Nieuwe PR-leden 

In het nieuwe seizoen starten Hilde Room 

en Patries Smit in de PR-commissie. Zij ne-

men de taken over van Marieke van Raalte 

en Gonnie Room, die in loop van het nieu-

we seizoen stoppen. 

 Koffiekaart  

De Club van 50 komt aan het begin van het 

nieuwe seizoen met de koffiekaart. Elk lid 

van de Club van 50 ontvangt bij aanvang 

van het nieuwe seizoen een koffiekaart. 

PR-nieuws 

Algemeen nieuws 

Vacature 

Heb je leuke ideeën voor activiteiten, orga-

niseer je graag dingen en hou je wel van een 

feestje? Dan zoeken we jou! Voor de activi-

teitencommissie zijn we namelijk op zoek 

naar leden. Ben je geïnteresseerd of wil je 

meer informatie? Stuur dan een mailtje naar 

activiteiten@oldforward.nl of vraag het aan 

een van de huidige leden! 
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“LEUKE IDEEËN  

VOOR NIEUWE 

(VOETBAL) 

ACTIVITEITEN BIJ  

OLD FORWARD?  

KOM DAN IN DE 

ACTIVITEITEN 

COMMISSIE! ” 

 

Van de Activiteitencommissie 



14 okt 2016 Algemene Ledenvergadering 
Nieuwe leden: 
Simon Veld, Jilles Postma, Rob ten Wolde, 
Jorn Perton, Esmee Buskus, Tomas Renke-
ma 
 
Opzeggingen: 
Boris Berghorst, Sebastian Zoer, Jarne Oos-
tenbrug, Berend Oostenbrug, Kimberley 
Broertjes, Rene Jongebloed, Lijanne Meste-
maker, Max Veldman, Edwin de Jong, Ste-
fan Velner 
 
Steunend lid / donateur: 
Sebastian Zoer 

Ledennieuws 

Bezoekadres: 

v.v. Old Forward 

De Kievitsvelden 

Linthorst Homanstraat 4 

8384 EE Wilhelminaoord 

0521 381 747 (kantine) 

info@oldforward.nl 

www.oldforward.nl 

www.oldforward.nl 

Dit is de nieuwsbrief van Old Forward. Door middel van deze nieuwsbrief houden we u 

graag op de hoogte van alles binnen onze vereniging.  De nieuwsbrief wordt samenge-

steld door de PR-commissie en maandelijks verstuurd. Input voor  de nieuwsbrief kunt u 

mailen naar nieuwsbrief@oldforward.nl.  

 

De nieuwsbrief is naar alle leden verstuurd. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?  

Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@oldforward.nl 

Agenda 2016 
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Postadres: 

v.v. Old Forward 

T.a.v. Secretariaat 

Linthorst Homanstraat 4 

8384 EE Wilhelminaoord 


