
Inmiddels is er alweer een nieuw jaar  
aangebroken.  Een jaar vol met kansen 
en veranderingen binnen onze vereni-
ging. Zo begint na de zomerstop een 
nieuwe hoofdtrainer bij ons eerste elf-
tal, is er een nieuwe activiteitencom-
missie geformeerd en nadert de 
kantine zijn afronding. 

Daarnaast zult u ongetwijfeld gedacht 

hebben waarom ontvangen we de 
nieuwsbrief niet meer analoog? Dit 
heeft te maken met de hoge drukkos-
ten die verbonden zijn aan de nieuws-
brief. In overleg met het bestuur is 
daarom besloten de nieuwsbrief digi-
taal te verstrekken. 

Bent u toch geïnteresseerd zijn in een 
analoge versie? Laat het ons weten. 

BESTE SPONSOR,

NIEUW KUNSTGRASVELD

In november van het afgelopen jaar 
heeft de gemeente Fryske Marren be-
kend gemaakt dat  voetbalkunstgras-
mat van Oudehaske twee jaar eerder 
wordt vervangen dan gepland. Het 
huidige veld, dat in 2010 is aangelegd, 
is afgekeurd en er mag niet meer op 
gespeeld worden in het seizoen ’19-
‘20.

De nieuwe mat moet voor het seizoen 
2019/2020 vervangen zijn. Inmiddels is 
de gemeente druk bezig met het op-
stellen van een zogenoemde 
bestek. Vanaf januari wordt het aan-
bestedingstraject gestart en in de zo-
mer wordt de kunstgrasmat vervan-
gen.

De voetbalvereniging en het bestuur 
zijn erg content en blij met het vervan-
gen van de kunstgrasmat. Afgelopen 
seizoenen zijn namelijk meerdere 
malen blessures ontstaan die te relate-
ren zijn aan de slechte grasmat. 
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NIEUWE SPONSOREN

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds 
beschreven, heeft de sponsorcommis-
sie een nieuwe samenstelling gekre-
gen. Door vijf enthousiaste clubleden 
wordt hard gewerkt aan o.a. het  
werven van nieuwe sponsoren. En 
met succes: de afgelopen maanden 
heeft de club maar liefst elf nieuwe  
sponsoren mogen verwelkomen. 

Nieuwe bordsponsor is:
• Noord-Nederlandse     

 Groepsaccommodaties.

Nieuwe kledingsponsoren zijn:
• Okaysion;
• Vredenburg Installatietechniek.

TERUGBLIK NIEUWJAARSECEPTIE OPBRENGST GROTE CLUBACTIE 

Onze voetbalvereniging heeft ook dit 
jaar weer deelgenomen aan de Grote 
Clubactie. Dit jaar hebben onze
jeugdleden wederom erg hun best 
gedaan en dit heeft geresulteerd in 
een opbrengst van maar liefst €1495,-.
 
Met de opbrengst van vorig jaar heb-
ben we een fantastische voetbaltafel 
voor in de kantine gekocht. Het doel 
is dit jaar om in ieder geval twee voet-
baldoelen aan te schaffen om zo 
trainingsarsenaal op het kunstgras-
veld weer te vernieuwen.

VERTREK HOOFDTRAINER

Hoofdtrainer Tjalling Bergstra heeft bij 
het bestuur aangegeven Oudehaske 
na vier seizoenen te gaan verlaten. 

“Zowel ik als de club zijn toe aan een 
nieuwe prikkel volgens mijn gevoel. 
Daarnaast ben ik van mening dat de 
“houdbaarheidsdatum” van een train-
er nooit oneindig is” aldus Tjalling. 

Onder leiding van Tjalling heeft het 
vlaggenschip een stijgende lijn te pak-
ken weten te krijgen: van handhaving 
via nacompetitie in het eerste seizoen 
tot nacompetitie voor promotie in het 
seizoen 2017-2018. 

RECTIFICATIE

In de vorige editie van de nieuwsbrief 
is een nieuwe bordsponsor verkeerd 
geschreven. Preton moet namelijk 
gewijzigd worden in 
PreTon Nederland. Excuses voor dit 
ongemak. 

Op zaterdag 5 januari heeft de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats-
gevonden in een gezellig versierde 
kantine door de sponsorcommissie. 
Gezamenlijk met een aantal spon-
soren, onze leden, vrijwilligers en 
andere betrokken werd geproost op 
een gelukkig, succesvol en sportief 
2019. 

Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd er geluisterd naar onze 
voorzitter Siebren de Jong. Hij blikte 
kort terug op het afgelopen jaar. Een 
jaar vol veranderingen en vernieuwin-
gen die doorgevoerd zijn binnen onze 
vereniging: een nieuwe activiteiten-
commissie, verbouwing van de 
kantine, bekendmaking van het vertrek 

hoofdtrainer Tjalling Bergstra, de eerste 
sponsoravond sinds jaren en nog veel 
meer. Tevens werd er vooruitgeblikt op 
het nieuwe jaar: een nieuw kunstgras-
veld en een nieuwe hoofdtrainer.
 
Ook werden enkele vrijwilligers, die 
iedere vrijdagmiddag gezamenlijk de 
kantine en kleedboxen gereed maken 
voor een nieuwe speeldag, in het zon-
netje gezet. Voor hun wekelijkse 
diensten hebben zij een bierpakket 
met lekkernij ontvangen onder luid 
applaus van de aanwezigen.

Na deze speech werd de jaarlijkse 
Euroloterij gehouden met prijzen 
gesponsord door onze sponsoren.
Nogmaals bedankt hiervoor.

HEEFT U HEM AL GEZIEN?

Tijdens de afgelopen nieuwjaars-
receptie werd er gebruik gemaakt van 
een nieuw draaiend rad. Dit draaiend 
rad is geregeld door onze sponsor-
commissie en gesponsord door: CNC-
werk B.V. uit Heerenveen.



Deze keer is het de beurt aan:

Bilijam Assurantiën is een, zoals de naam 
al doet vermoeden, assurantiekantoor 
dat adviseert en bemiddelt in hypothek-
en, leven- en schadeverzekeringen en 
overige financiële diensten voor par-
ticulieren en bedrijven. Zij hechten veel 
waarde aan het belang van de relaties.

Naast het bemiddelen in hypotheken, 
schade en levensverzekeringen kunt u bij 

hen ook terecht voor een krediet of 
lening, (voor vaste relaties van hun kan-
toor) uw particuliere belastingaangifte, 
en voor een internet spaarrekening.

Kernwoorden passend bij Bilijam Assur-
antiën zijn vertrouwen en respect. Met 
wederzijds vertrouwen en respect ont-
staat een goede samenwerking tussen de 
klant en ons kantoor. Bij Bilijam Assuran-
tiën  zijn de klanten geen nummer maar 
een naam; vanwege een vast team van 
medewerkers weet de klant met wie ze te 
maken krijgt.

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: BILIJAM ASSURANTIËN

SPONSOR IN DE SPOTLIGHT NIEUWE HOOFDTRAINER
Na het vertrek van huidige hoofdtrain-
er Tjalling Bergstra heeft het bestuur 
snel geschakeld in de zoektocht naar 
een nieuwe trainer. In samenspraak 
met een aantal spelers van het eerste 
elftal is gekozen voor Koos van der 
Galiën.

Momenteel is Koos bezig met zijn 
vierde seizoen bij SVM Marknesse. 
Daarvoor is hij maar liefst 8 jaar lang 
actief geweest bij SVN’69. Daarvoor 
was hij actief bij zowel FC Meppel, 
VHK als v.v. Uffelte. Tevens is Koos  
docent bij de KNVB in het noordelijke 
district. Met Koos als hoofdtrainer is 
de nodige ervaring in huis gehaald. 

In totaal waren maar liefst 17 trainers 
geïnteresseerd in het hoofdtrainer-
schap bij voetbalvereniging Oude-
haske. Uiteindelijk is een selectie ge-
maakt van drie trainers waaruit Koos 
naar voren is gekomen. 

PRAAT MEE OP
Facebook

Instagram

Twitter

Internet

Met ingang van het nieuwe jaar heeft 
de activiteitencommissie een andere 
samenstelling gekregen. Vanuit ie-
der senioren elftal is er een lid bereid 
gevonden deel te nemen aan de ac-
tiviteitencommissie. Deze bestaat mo-
menteel uit: Eelco de Groot (1e), Arno 
Bouknegt (2e), Steven de Jonge (4e), 
Einte Minnesma (JO19-1) en Marjan 
(VR30+). 

Wat doet de activiteitencommis-
sie precies? De activiteitencommissie 
houdt zich bezig met het organiseren 
van gezellige activiteiten voor alle 
leden. Hierbij kan gedacht worden 
aan een FIFA-toernooi voor onze jeug-
dleden, een voetbalquiz voor jong en 
oud en bijvoorbeeld een darttoernooi 
voor de oudere leden. 

Waarom is er een nieuwe samenstel-
ling geformeerd? De afgelopen sei-
zoenen zijn de activiteiten op een laag 
pitje komen te staan, met uitzonder-
ing van de nieuwjaarsreceptie en slot-
dag. Met deze nieuwe samenstelling 
gaan er nieuwe doelen en activiteiten 
geformuleerd worden. En wordt er 
gewerkt aan een actieve en bloeiende 
vereniging. 

Mocht u verder nog suggesties, ideeën
of vragen hebben, laat het ons dan 
weten. De activiteitencommissie is 
zowel per mail als telefonisch bereik-
baar. Voor de contactgegevens zie 
onze website. 

AGENDA
Ook in het nieuwe jaar staan er weer 
een aantal activiteiten en bijeenkom-
sten gepland op ons sportpark. Bent u 
geïnteresseerd in één van deze activit-
eiten? Kom gerust langs. 

Datum  Activiteit
04-04-2019 Trainersbijeenkomst
07-06-2019 Voetbalquiz
08-06-2019 Slotdag

NIEUWE SAMENSTELLING ACTIVITEITENCOMMISSIE

WISSELINGEN BINNEN HET BESTUUR: NIEUWE PENNINGMEESTER
Sinds de laatste algemene ledenver-
gadering (ALV) heeft het bestuur de 
belangen van vv Oudehaske behartigt 
met een bestuurslid minder dan voor-
heen het geval was. Bas de Boer heeft 
ons laten weten toe te willen treden 
tot het bestuur. In eerste instantie als 
interim-bestuurslid, tijdens de eerst-
volgende de ALV kan hij definitief 
gekozen worden door de leden.

Bas is een bekende binnen de club 
omdat hij momenteel onderdeel is van 
de jeugdcommissie. 

Door de komst van Bas, kan Siebren de 
Jong zich weer volledig richten op het 
voorzitterschap. Klaas Reitsma blijft 
secretaris, Jelle Wassenaar wordt 
verantwoordelijk voor onze accommo-
datie en kantine, Erik Hollander richt 
zich op de voetbaltechnische zaken.

WIST U DAT? 

Al onze sponsoren ook vermeld staan 
met naam en logo op onze website. 
Nieuwsgierig geworden? Ga dan naar 
onze site en klik op het menu-item 
“sponsoren”.  


