
Het is alweer even geleden dat wij u als spon-
sor van vv Oudehaske, door middel van een 
nieuwsbrief, op de hoogte hebben gebracht 
van wat er speelt op sponsorgebied binnen 
onze vereniging. Bij deze ontvangt u, als 
sponsor van v.v. Oudehaske, de eerste 
nieuwsbrief van de sponsorcommissie. 

In het kader van het transparante beleid waar 

we als sponsorcommissie voor staan, zullen
we u middels deze nieuwsbrief een aantal 
keer per jaar informeren over alle sponsor ge-
relateerde onderwerpen van v.v. Oudehaske

Wij hopen ook dit seizoen weer op uw steun 
te kunnen rekenen! 

BESTE SPONSOR,

VERBOUWING VOETBALKANTINE
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van vrijdag 29 september j.l. werd er door 
voorzitter Hans Hak een presentatie gegeven 
over de verbouwing van de kantine van v.v. 
Oudehaske. De plannen bestaan concreet uit 
het vernieuwen van de bar en de hele kantine 
voorzien van een nieuwe verflaag worden 
voorzien. Hierna zal er nog gekeken worden 
naar de inventaris en de vloer.

De nieuwbouwplannen zijn een aanvulling 
op het nieuwe kassasysteem waar wij sinds 
februari 2017 in het clubhuis de beschikking 
over hebben. Deze kassa zal ons helpen met 
de administratie van de kantine.
 

Het is een simpel, snel en gebruiksvriendelijk 
kassasysteem. Op deze manier kan iedere 
vrijwilliger door de overzichtelijke en sim-
pele indeling van het scherm moeiteloos met 
deze nieuwe kassa werken. Met behulp
van dit systeem hebben we meer inzicht en 
hopen we de omzet binnen onze vereniging 
de komende jaren te verhogen.

Door dit nieuwe kassysteem kan er vanaf nu 
ook gepind worden in de kantine. Deze 
gebruiksvriendelijke pinautomaat biedt meer 
gemak voor leden en bezoekers. Bovendien 
zal er door het gebruik de pin minder contant 
geld achter de bar aanwezig zijn wat zorgt 
voor extra veiligheid voor iedereen.
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In deze rubriek wil de nieuwe PR commissie 
zich aan alle actieve sponsoren voorstellen. 
Waar de PR commissie in de afgelopen jar-
en op een laag pitje heeft gestaan, is deze 
door vijf nieuwe leden opgepakt. Momenteel 
bestaat de PR commissie uit: Bianca Reitsma, 
Diana Bles-Oortman, Froukje Hoekstra, Henk 
Jan de Haan en Wilmer Hazenberg.

In de huidige bezetting heefft de PR commis-
sie twee duidelijke doelen: het vergroten van 
het aantal sponsoren, en daarmee de inkom-
sten, en het vergroten van de betrokkenheid 
van de sponsoren bij de club. Op deze wijze 
kan de binding tussen de sponsoren en club 
versterkt worden. 

Ook hechten wij veel waarde aan onze hui-
dige sponsoren. Om de binding met onze 
club te vergroten, willen we u het komende 
jaar voor een aantal events, binnen de club, 
uitnodigen. Tevens willen we door middel 
van een nieuwsbrief u, als sponsor, 3x per 
jaar op de hoogte houden van het reilen en 
zeilen binnen onze club. 

Mocht u verder nog suggesties, ideeën 
of vragen hebben, laat het ons dan weten. 
De PR commissie is zowel per mail als tele-
fonisch bereikbaar. Voor de contactgegevens 
zie onderzijde van de laatste pagina van de 
nieuwsbrief.

VTON VOETBALMETHODE

VV Oudehaske wil meer in de jeugd in-
vesteren, en heeft daarom Marvin Brons-
geest aangesteld als Coördinator Jeugd-
opleiding en Trainingen. Met de aanschaf 
van de ‘digitale leerlijn’ VTON wil de verenig-
ing de kwaliteit van trainingen voor al onze 
jeugdleden naar een hoger plan tillen. 

De VTON Voetbalmethode is een door-
lopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot en 
met 19 jaar. Trainers en spelers werken in een

jaarplanning samen aan concrete doelstel-
lingen.
 
In deze complete voetbalopleiding voor de 
jeugd komt alles aan bod: techniek, tactiek, 
fysiek en mentaal. Dit alles wordt toegelicht 
met animaties en filmpjes.

PUPILLENVOETBAL

Vanaf het seizoen 2017-2018 gaan de voor-
malige F-pupillen (de huidige JO9) 6 tegen 
6 spelen op een kwart voetbalveldjes, met 
pupillengoals en met keepers. Voorheen 
speelden die leeftijdscategorieën nog 7 te-
gen 7 op een half veld. Spelen op een kleiner 
veld sluit beter aan op de belevingswereld 
van kinderen van deze leeftijd, de kinderen 
gaan meer dribbelen, schieten, samenspelen, 
en scoren. En dat zorgt dus meer plezier voor 
onze jeugd.

Voor deze leeftijdscategorieën worden geen 
klassementen meer bijgehouden. Voor kin-
deren van die leeftijd staat de uitslag op za-
terdag centraal. Met name ouders hebben 
interesse in een ranglijst, wat tot onnodige 
spanningen en onplezierige situaties kan 
leiden volgens de KNVB. 

De kleinste voetballers in de voetbalhiërar-
chie, onder 6 en onder 7 jaar, blijven in 
onderling verband op de vereniging 
kleine partijtjes spelen. Het advies is kin-
deren onder de zes jaar 2 tegen 2 te laten 
spelen, en onder zeven jaar 4 tegen 4, maar 
clubs kunnen hiervan afwijken. 

NIEUWE VOORZITTER
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
29 september j.l. is er afscheid genomen van 
onze voorzitter Hans Hak en Marius Hak. 

Hans is jarenlang voorzitter geweest van 
onze voetbalclub en heeft veel voor de club 
betekent en gedaan. Voor zijn torenhoge 
inzet en verdiensten werd Hans door de 
KNVB onderscheiden met de gouden speld. 

Ook Marius heeft besloten om te stoppen als 
scheids- en grensrechter bij v.v. Oudehaske, 
iets wat hij jarenlang heeft gedaan. Zowel 
voor de KNVB als voor onze eigen voetbal-
club. Marius is tijdens deze avond dan ook 
geheel terecht onderscheiden met de titel 
‘Scheidsrechter van verdienste’. 

Doordat Hans aftredend voorzitter en niet 
herkiesbaar was, is Jelle Wassenaar toege-
treden tot het bestuur. Jelle zal de functie 
van penningmeester op zich nemen, waar-
door Siebren de Jong de rol van Hans over 
kan nemen.  

NIEUWE SPONSORCOMMISSIE



Deze keer is het de beurt aan:

Aannemingsbedrijf Bangma B.V. is in Friesland 
bekend als stallenbouwer en allround bouwbed-
rijf. Het bedrijf is naast Oosterzee gevestigd in 
Sint Nicolaasga aan De Wieken 1. 

Bangma B.V. werkt al decennia lang aan een aan-

tal kerngebieden: agrarische sector, houtskelet-
bouw, nieuwbouw, onderhoud en renovatie en 
saneren en renoveren van asbestvoorzieningen.

Het Bangma team is een dynamische en enthou-
siaste groep van vaklieden. Zij staan altijd klaar 
om u van dienst te zijn en u van advies te dienen 
bij uw nieuwbouw-, verbouw-, of renovatie plan-
nen. 

Dit resulteert in het motto van het Bangma 
team: “Sizzen is neat, mar dwaan is in ding”

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

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: AANNEMINGSBEDRIJF BANGMA B.V.

SPONSOREN IN DE SPOTLIGHT NIEUWE WINTERJAS BESTUUR
Het bestuur van vv Oudehaske heeft vorige 
week hun nieuwe coachjas in ontvangst 
genomen. De coachjassen zijn gespons-
ord door Koeriersdienst Meije Brouwer uit 
Joure. Het bestuur kan deze winter warm 
langs de kant staan. 

Op de foto v.l.n.r.: Hans Hak, Siebren de 
Jong, Jan-Tjerk Nagel, Klaas Reitsma en Erik 
Hollander. 

VV OUDEHASKE: VOETBALZAKEN
In het huidige seizoen hebben we de bes-
chikking over  senioren elftallen in competi-
tie. Daarnaast beschikken we over 1 dame-
selftal (VR1). Nieuw dit seizoen is dat we ook 
een meisjesteam (MO17-1) op groot veld in 
competitie hebben, eens te meer een beves-
tiging dat damesvoetbal een snel groeiende 
sport is. 

Verder beschikken we in het jeugdvoet-
bal over een JO19-1, JO17-1, JO17-2, JO15-1, 
JO13-1G, JO13-2G, JO11-1, JO11-2G, JO9-1, 
JO9-2G, JO9-3G, wat inhoud dat we in elke 
leeftijdscategorie teams in competitiever-
band hebben. Tevens voetbalt er op de  
vrijdagavond een groep van 35+ in recreatief 
verband op ons eigen kunstgrasveld.

v.v. Oudehaske is en v.v. Nieuweschoot zijn 
voor het huidige voetbalseizoen een één-

jarige samenwerking aangegaan voor JO17.-
2 De verengingen zijn deze samenwerking 
aangegaan omdat op deze wijze één geza-
menlijk JO17-2 team kan worden gefor-
meerd. De reden voor deze samenwerking 
is dat v.v. Oudehaske een overtal aan spelers 
had gehad, resulterend in veel wisselspel-
ers. Dit terwijl v.v. Nieuweschoot dit seizoen 
te weinig spelers heeft om één team in deze 
leeftijdscategorie in te schrijven. Een duide-
lijke win-win voor beide clubs dus.

Ons 1ste elftal beleeft dit seizoen een sterke
start in de 3e klasse A. Momenteel staat de 
ploeg van hoofdtrainer Tjalling Bergstra op 
de tweede plaats. Kom gerust eens een wed-
strijd van één van onze senioren- of jeug-
dteams bekijken. Voor het tijdstip van de 
wedstrijden, verwijzen wij u naar de website 
van v.v. Oudehaske (www.vvoudehaske.nl).

NIEUWE BORDSPONSOR

Sinds enkele weken hangt er een nieuwe 
bordsponsor langs ons hoofdveld. Dit betre-
ft het bord van Restaurant Die Gaststube uit 
Joure. In het restaurant staan de Duitse ge-
rechten en gezelligheid centraal. Het restau-
rant bevindt zich in de sfeervolle winkelstraat 
van Joure, op loopafstand van de haven. 
Voor zowel een heerlijke lunch als smaakvol 
diner kunt u bij ‘Die Gaststube’ terecht. De 
verschillende gerechten worden voor jong 
en oud met evenveel zorg en liefde klaarge-
maakt.

VV OUDEHASKE: RANDZAKEN
Het financiële jaarverslag liet zwarte cijfers 
zien met een goed overschot en de begrot-
ing voor 2017-2018 komt ook weer op een 
positief saldo uit. Om er voor te zorgen dat 
de kantine omzet verhoogd gaat worden, is 
er onder andere geïnvesteerd in een nieuw 
kassysteem en een Eredivisie Live licentie, 
zodat er geen wedstrijd meer gemist hoeft 
te worden.

De ideeën voor een vernieuwing van onze 
kantine zijn gepresenteerd en de leden zijn 
akkoord gegaan met de plannen voor een 
aanpak van de huidige bar.

Het bestuur kan nu daadwerkelijk aan de slag
en zal later in dit seizoen in een speciale 
ledenvergadering de reële financiële opties 
aan de leden voorleggen. 

Als u op de hoogte wilt blijven van alles wat 
er rond de v.v. Oudehaske gebeurd, check 
dan ook eens onze zeer actuele wesite: www.
vvoudehaske.nl

PRAAT MEE OP
Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Op zaterdag 6 januari 2018 vanaf 16:00 uur 
vindt v.v. Oudehaske haar nieuwjaarsreceptie 
voor leden, donateurs, vrijwilligers en spon-
soren plaats. Mede namens het bestuur is 
het ons een genoegen u bij deze hiervoor uit 
te nodigen. 

U bent van harte welkom om onder genot 
van een hapje en een drankje op onze 
nieuwjaarsbijeenkomstaanwezig te zijn. 
Tijdens deze bijeenkomst worden o.a. de 
mooiste cadeautjes verloot.

Met elkaar gaan we tijdens deze bijeenkomst 
proosten op een nieuw en vooral sportief 
2018. 

NIEUWJAARSRECEPTIE


