
Voor u ligt alweer de tweede uitgave 
van de nieuwsbrief van v.v. Oudehaske. 
De eerste nieuwsbrief heeft u in no-
vember van het afgelopen jaar mogen 
ontvangen. De reacties daarop waren 
uiterst positief en daarom hebben wij 
besloten op de ingeslagen weg door 
te gaan. 

De tweede seizoenshelft van het sei-

zoen 2017-2018 is inmiddels alweer 
van start gegaan. De eerste 
seizoenshelft kan beschreven worden 
met hoogte en dieptepunten voor 
v.v. Oudehaske. Zo heeft ons eerste 
elftal de eerste periodetitel mogen be-
halen, maar zijn er ook diverse 
jeugdteams die onderin de competitie 
meedraaien. 

Velen van u hebben we reeds mogen 
begroeten op de nieuwjaarsborrel, 
maar ook de tweede seizoenshelft 
bent u van harte welkom. 

Onderdeel van deze nieuwsbrief is 
de uitnodiging voor de eerste spon-
soravond georganiseerd binnen onze 
vereniging. U bent van harte welkom 
op deze avond. 

BESTE SPONSOR,

NIEUWE WEBSITE V.V. OUDEHASKE

De sponsorcommissie is niet alleen 
druk geweest met het werven van 
nieuwe sponsoren, maar heeft zich 
ook ingezet voor onze nieuwe web-
site. Voor deze website is gebruik ge-
maakt van de module VoetbalAssist. 
Met behulp van deze module is er een 
nieuw centraal punt van de vereniging 
ontstaan, waar alle commutatie, infor-
matie en vermaak voor de leden op 
verwerkt wordt. 

Op deze website besteden wij ook 
veel aandacht voor u als sponsor. Op 
de sponsorpagina staan alle actieve 
sponsoren vermeld met naam en 
bedrijfslogo. Door op de afbeelding 
te klikken, gaat u rechtstreeks naar de 
bedrijfspagina. 

Tevens is er, voor u als sponsor, een 
nieuwe mogelijkheid ontstaan om 
uw bedrijf te promoten in de banner. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk snel op: 
www.vvoudehaske.nl 
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Het eerste elftal van onze vereniging 
heeft inmiddels de eerste periodeti-
tel bemachtigd. Door een 2-0 over-
winning tegen directe concurrent 
v.v. Nijland werd de titel in de wacht 
gesleept. De rest van de competitie 
gaat het eerste elftal strijden voor het 
kampioenschap. 

NIEUWE BORDSPONSOREN

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds 
beschreven, heeft de sponsorcom-
missie sinds dit seizoen een nieuwe 
samenstelling gekregen. Door vijf 
enthousiaste clubleden wordt hard 
gewerkt aan o.a. het werven van nieu-
we sponsoren. En met succes: de af-
gelopen maanden heeft de club maar 
liefst twaalf (!) nieuwe bordsponsoren 
mogen verwelkomen. Waarvoor onze 
dank!
 
De nieuwe bordsponsoren zijn:
• Brocantiek De Linde;
• Bouwbedrijf U. Veenstra; 
• Glas Sport Joure; 
• Pure Air Solutions; 
• Berger Pelletkorrels; 
• Veuger’s Catering;
• Juro Coating; 
• AG Timmer- en Klusbedrijf;
• Jaap Derks schoorsteen-  

veegbedrijf;
• Spoorzicht;
• Rudi Hoeksma Transport en 
• Verhuur;
• Voeten & Zo.  

GESLAAGDE NIEUWJAARSBORREL

6 januari j.l. was het weer zover: de 
jaarlijkse nieuwjaarsborrel van voet-
balvereniging Oudehaske. Een aantal 
van u hebben wij tijdens deze bor-
rel ook mogen verwelkomen. Onder 
het genot van een drankje werd door 
onze voorzitter een toast uitgebracht 
op het nieuwe jaar. Ook is bekend ge-
maakt dat onze hoofdsponsor Aanne-
mingsbedrijf Bangma B.V. het hoofd-
sponsorschap heeft verlengd. Hier 
zijn wij als vereniging erg blij mee en 
dankbaar voor. 

Een ander geslaagd onderdeel was de 
Euroloterij. We hebben veel
enthousiaste reacties ontvangen op 
de door jullie aangeleverde presentjes. 
Waarvoor onze dank! 

OUDEHASKE 1 PAKT PERIODETITEL OUDEHASKE 1 BEKERT VERDER

Na een 2-1 overwinning van v.v.   
Oudehaske 1 tegen reserve hoofd-
klasser  v.v. Staphorst 2 gaat Oude-
haske weer een ronde verder in de 
beker. Nu staat eerste klasser Alcides 
1 uit Meppel te wachten. 
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SPORTPARK ENZINGE

OPBRENGST GROTE CLUBACTIE

Na het grote succes van het afgelo-
pen jaar, heeft onze vereniging dit jaar 
weer deelgenomen aan de Grote
Clubactie. 

En met succes: dit seizoen hebben de 
jeugdleden in totaal circa 600 loten 
verkocht. 

In totaal resulteerde dit in een op-
brengst van maar liefst € 1367,80 (!). 
Wat natuurlijk een uitstekende pres-
tatie is gerealiseerd door onze eigen 
jeugdteams!

VERLENGING CONTRACT

Niet alleen het contract met onze 
hoofdsponsor is verlengd, maar ook 
heeft v.v. Oudehaske het contract met 
hoofdtrainer Tjalling Bergstra met een 
jaar verlengd. 

Zowel club als trainer zijn zeer 
ingenomen met deze verlenging en 
kijken vol goede moed uit naar de 
komende anderhalf jaar. 



Deze keer is het de beurt aan:

Aannemersbedrijf Blesbouw is in de regio 
van Oudehaske een bekend allround en 
fl exibel bouwbedrijf. 

Blesbouw heeft de beschikking over een 
eigen werkplaats welke gevestigd is aan 
de Eurolaan te Heerenveen. Dankzij de 

werkplaats zijn lange levertijden van 
kozijnen e.d. verleden tijd.

De werkzaamheden van Blesbouw 
bestaan uit: nieuwbouw, verbouw en on-
derhoud voor de particuliere en zakelijke 
opdrachtgever. Ook kunststof kozijnen en 
deuren behoren tot de mogelijkheden. 

Kijk snel eens op de website van
Blesbouw (www.blesbouw.nl) waar een 
overzicht van de lopende en reeds ge-
realiseerde projecten te vinden is. 

Of stuur een e-mail naar: sponsoring@vvoudehaske.nl

V.V. OUDEHASKE

Sportpark P. Bultsma
Jousterweg 140a
8465 PN Oudehaske
Tel: 0513 - 67 76 22
www.vvoudehaske.nl

In deze rubriek geven we iedere keer een andere sponsor de gelegenheid om 
zich voor te stellen aan de andere sponsoren. Op deze wijze werkt u onder 
andere aan het uitbreiden van uw naamsbekendheid. 

SPONSORCOMMISSIE  

Bianca Reitsma
Diana Bles
Froukje Hoekstra
Henk Jan de Haan
Wilmer Hazenberg

06 41 56 32 44
06 30 08 27 53
06 25 58 59 90
06 39 59 43 47
06 30 68 13 92

SPONSOR IN DE SPOTLIGHT: AANNEMERSBEDRIJF BLESBOUW

SPONSOR IN DE SPOTLIGHT SPONSORKLIKS
SponsorKliks is een gratis sponsor-
concept en zorgt ervoor dat leden, 
supporters en overige betrokkenen 
hun favoriete vereniging gratis kun-
nen sponsoren middels hun reguliere 
internetaankopen. 

SponsorKliks heeft afspraken met 
meer dan 750 webwinkels die allemaal 
een commissie aan SponsorKliks
betalen zodra er een klant, via de site 
van SponsorKliks, op de site van de 
webwinkel komt en vervolgens een 
aankoop doet. Sommige webwinkels 
betalen een percentage van het
orderbedrag, anderen betalen een 
vast bedrag. 

De klant betaalt hetzelfde bedrag als 
wanneer ze direct naar de webwinkel 
zou gaan, vandaar dat we het 
gratis sponsoren noemen. 

Tevens wordt op onze website het op-
gehaalde bedrag vertoond. Meer 
informatie? Of benieuwd welke web-
winkels aangesloten zijn bij Sponsor-
Kliks? Kijk dan snel op onze website. 

PRAAT MEE OP
Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

De Vrienden van Oudehaske 
bestaat uit enthousiaste leden, dona-
teurs of voetballiefhebbers die jaarlijks 
een bijdrage geven van slechts €25,-. 
Door deel te nemen aan de Vrienden 
van Oudehaske wordt je 
(bedrijfs)naam vertoond op het geheel 
vernieuwde bord in de kantine.

Het doel van de Vrienden van v.v. 
Oudehaske is kortgezegd het onder-
steunen van de voetbalvereniging in 
al haar geledingen ( jeugd en senioren, 
prestatie en recreatie, organisatie en 
accommodatie) door extra opbreng-
sten te genereren, die het mogelijk 

maken bijzondere wensen en investe-
ringen uit te voeren.  

Enkele investeringen die de sponsor-
commissie voor ogen heeft met de 
opbrengst van de Vrienden van 
Oudehaske is onder andere een voet-
baltafel, digitaal scorebord en digitaal 
scherm in de hal met het wedstrijd-
programma. 

Wil je lid worden van Vrienden van 
Oudehaske? Download het aanmeld-
formulier dan snel van onze website 
of benader één van de leden van de 
sponsorcommissie. 

WORD LID VAN DE VRIENDEN VAN OUDEHASKE

Als blijk van waardering voor uw 
sponsoring bij v.v. Oudehaske wil-
len wij sponsoren uitnodigen voor de 
sponsoravond op donderdagavond 15 
maart. Uw sponsoring, samen met die 
van circa 70 overige sponsoren, zorgt 
er voor, dat onze vereniging kan 
blijven bestaan en daar zijn wij u heel 
erg dankbaar voor.

Vanaf 20:00 uur bent u welkom in de 
kantine om onder genot van een hapje 
en een drankje bij te praten met col-
lega-ondernemers en bestuursleden. 
De aftrap van deze avond wordt om 
20:30 uur genomen door onze voorzit-
ter Siebren de Jong. 

Om 20:45 uur zal hij de bal doorspe-
len naar een spreker van SelectiePunt. 
SelectiePunt  is een specialist in 

Strategische PersoneelsPlanning: de 
juiste mens op de juiste plaats in
iedere werkvorm. Zij helpen organisa-
ties en kandidaten met het realiseren 
van de juiste balans tussen vast en 
fl ex. De voormalig aanvoerster van 
het Nederlands waterpoloteam en 
olympisch kampioene Yasmin Smit 
gaat in op de overeenkomsten tussen 
topsport en het bedrijfsleven. 

De tweede helft van deze avond is 
tot circa 00:00 uur gereserveerd voor 
een hapje en een drankje. Tevens is dit 
gedeelte van de avond bedoeld om 
kennis te maken met andere sponsors 
en wellicht uw zakelijk netwerk uit te 
breiden.

NIEUWE KLEDINGSPONSOREN
Door goed werk van de sponsorcom-
missie heeft de voetbalvereniging een 
aantal nieuwe kledingsponsoren. 

De sponsorcommissie heeft namelijk 
vijf bedrijven bereid gevonden om 
(delen van) tenues te sponsoren. 

De nieuwe kledingsponsoren zijn:
• Blesbouw met trainingsjasjes voor 

Oudehaske 2;
• Rudi Hoeksma Transport en 
• Verhuur met trainingsjasjes voor 

JO11-1;
• Van der Wal Transport met nieuwe 

tenues voor JO13-2G;
• Metaalhandel De Horne met nieu-

we tenues voor JO11-2G;
• Veuger’s Catering met nieuwe 

tenues voor JO15-1.

SPONSORAVOND OP 15 MAART


