
Voor u ligt de eerste uitgave van de 
nieuwsbrief van v.v. Oudehaske van 
het seizoen 2018 - 2019. De eerste 
nieuwsbrief heeft u in november van 
het afgelopen jaar mogen ontvan-
gen. De reacties daarop waren uiterst 
positief en daarom hebben wij beslo-
ten om op de ingeslagen weg door te 
gaan. 

Na een periode van rust en tijd voor 
andere activiteiten,  is  het  voetbalsei-
zoen inmiddels weer van start gegaan. 
De meeste teams hebben de poule-
fase van de beker er alweer opzitten. 

Van de seniorenteams hebben zowel 
Oudehaske 1 als 2 de poulesfase als 
nummer 1 afgesloten, waardoor zij de 
volgende ronde van het bekertoernooi 

bereikt hebben. Ook de JO19-1, 
JO9-1 en JO8-1 werden eerste in de 
poule en mogen het in de knock-out 
ronde nogmaals proberen. Al met al 
een mooi resultaat.

BESTE SPONSOR,

SAMENWERKING DAMES 1

Voetbalvereniging FFS uit Vegelins-
oord en voetbalvereniging Oudehaske 
zijn voor het komend voetbalseizoen 
een éénjarige samenwerking aange-
gaan voor het 1e Vrouwenteam (VR1). 
De verengingen zijn deze samen-
werking aangegaan omdat hiermee 
een brede en sterke selectie kan
worden geformeerd die het komende 
seizoen in de 11 tegen 11 competitie kan 
uitkomen.

Hiermee is een belangrijke wens van 
beide clubs én de speelster van VR1 
in vervulling gegaan. Zonder deze de 
samenwerking met FFS had de da-
mes nog zeker één jaar 7x7 op half 
veld moeten spelen. FFS speelde het 
afgelopen seizoen met een
samenwerkingselftal met ReadSwart 
al in een 11x11 competitie. De samen-
werking met Oudehaske biedt ook FFS de 
mogelijkheid om met een 
vrouwenelftal door te gaan. Kortom, een 
duidelijke win-win voor beide clubs.
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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 bordsponsoren zijn:
• Preton;
• Installatiebedrijf W. Sikkes;
• Haven Evenementenservice; 
• Eproline; 
• By Aalzen; 
• Wierda Bedrijfwagens;
• Screenfactory; 
• Gebakskraam Gühnen ;
• Van der Wal Transport.

Nieuwe beeldschermsponsoren zijn:
• Haico Bouma;
• Fysio Oudehaske. 

GEVIERDE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN 2017-2018 OPBRENGST POIESZ ACTIE 

Vrijdag 16 april was het dan zover: 
Poiesz Supermarkten organiseerde 
een gala voor de uitreiking van de 
cheques welke verdient zijn met 
de Jeugd Sponsor Munten. Op de 
cheques werden de bedragen gepre-
senteerd die door de leden van ver-
schillende verenigingen uit Friesland 
bij elkaar gespaard zijn.

Onze vereniging werd vertegen-
woordigd door enkele jeugdleden. 
Deze jeugdleden mochten een mooie 
cheque in ontvangst nemen van maar 
liefst € 1.259,-

Na afl oop van deze uitreiking werden 
er optredens van O’G3NE, Vinchenzo 
en Tim Douwsma verzorgd.  

GROTE CLUBACTIE VAN START

Na het grote succes van het afgelopen 
jaar, neemt onze vereniging ook dit 
jaar weer deel aan de Grote
Clubactie. 

De komende dagen kunt u daarom 
één van onze jeugdleden aan de deur 
verwachten. Steunt u onze vereniging 
door een lot te kopen?

WIST U DAT? 

Voetbalvereniging Oudehaske sinds 
afglopen seizoen een nieuwe web-
site heeft en daarvoor gebruik wordt
gemaakt van de module Voetbal
Assist? Kijk daarom snel op 
www.vvoudehaske.nl

Het afgelopen seizoen is er weer veel 
plezier beleefd door onze jeugdleden. 
Wekelijks is er hard getraind onder 
leiding van onze enthousiaste (jeugd)-
trainers. Als beloning op dit harde 
werken zijn er twee teams kampioen 
geworden, namelijk de JO15-1 (links)  
en JO17-1 (rechts). 

Tijdens de slotdag van het afgelopen 
seizoen zijn deze teams in het zonnetje 
gezet. Van de voorzitter van de 
jeugdcommissie, Andre Schoonhoven 
hebben zij een medaille gekregen 
waarop een welverdiend applaus vol-
gende van alle aanwezigen.



Deze keer is het de beurt aan:

Restaurant “De Koningshof” in Heeren-
veen is een zeer veelzijdige locatie waar 
je terecht kunt voor een kop koffi  e, lunch 
of diner. Maar ook catering en zaalhuur 
zijn mogelijk. Gezellig je verjaardag 
vieren met familie onder het genot van 
een “koningsmaal”? Lekker gefi etst in 
de bosrijke omgeving van Oranjewoud 
en toe aan een smakelijke middagsnack? 
Of een goede kop koffi  e bij een zakelijke 

bespreking? Alles kan hier, ook voor grote 
groepen.
 
Daarnaast is eigenaresse  Christel Koning 
op 4 september uitgeroepen tot de beste 
praktijkopleider voor mbo-studenten van 
de provincie Friesland. Op de werkvloer 
leren ze zowel praktische als sociale vaar-
digheden. 
“Wij vinden het belangrijk dat studenten 
bij ons leren in de praktijk, omdat onze 
sector behoefte heeft aan goed op-
geleide vakkrachten. Wij doen dit door 
met de student een traject af te spreken 
die passend is bij de individuele leerbe-
hoefte”

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: RESTAURANT DE KONINGSHOF

SPONSOR IN DE SPOTLIGHT NIEUWE KLEDING OUDEHASKE 1
Zaterdag (08-09) heeft het eerste 
elftal van v.v. Oudehaske de nieuwe 
wedstrijd- en presentatiekleding in 
ontvangst genomen. Op de kleding 
prijkt trots het logo van Aannemings-
bedrijf Bangma B.V. In juli hebben zij 
het hoofdsponsorcontract met v.v. 
Oudehaske verlengd. De nieuwe 
kleding werd feestelijk gepresenteerd 
met een fotosessie en lunch. Hierbij 
waren Jan Mulder en Berend Berger, 
directie van Aannemingsbedrijf 
Bangma, ook aanwezig.

Gebroeders Mulder hadden de eer 
de wedstrijd- en presentatiekleding 
aan de aanwezigen te tonen. Aan alle 
spelers van het eerste herenteam is 
die dag de nieuwe kleding uitgedeeld. 
Zowel de wedstrijdkleding als de pre-
sentatiepakken (bestaande uit een 
lange trainingsbroek, poloshirt en trui). 
Uiteraard is de kleding in de oranje-
zwarte clubkleuren van v.v. Oudehaske 
en voorzien van het clublogo en het 
logo van Aannemingsbedrijf Bangma. 

PRAAT MEE OP
Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Er is geconstateerd dat het aan-
tal vrijwilligers bij de vereniging 
de laatste tijd aanzienlijk afneemt 
en dat hierdoor het takenpakket 
van de overgebleven vrijwilligers 
steeds groter wordt. Daarom is per
ingang van het seizoen 2018-2019 
een zogenaamde vacaturebank in het
leven geroepen. Op onze website is 
deze vacaturebank te vinden. 

Enkele openstaande vacatures zijn 
onder andere: 
- Lid activiteitencommissie;
- Jeugdtrain(st)ers;
- (Jeugd)scheidsrechters;
- Scheidsrechtercoördinator;
- Grensrechter Oudehaske 1;
- Bestuurslid;
- Fotograaf. 

Mocht u geïnteresseerd zijn of weet 
u iemand die mogelijk interesse heeft 
voor het invullen van een of meerdere 
vacatures? Dan horen wij dat 
natuurlijk graag. Ook willen we u ver-
wijzen naar de vacaturebank op onze 
website (www.vvoudehaske.nl). 

AGENDA
Ook in het seizoen 2018-2019 staan er 
weer een aantal activiteiten en bijeen-
komsten gepland op ons sportpark. 
Bent u geïnteresseerd in één van deze 
activiteiten? Kom gerust langs. 

Datum  Activiteit
04-10-2018 VTON Praktijkavond
05-10-2018 Algemene 
  Ledenvergadering
05-01-2019 Nieuwjaarsreceptie

OPENSTAANDE VACATURES

SPORTPARK PIETER BULTSMA IS ROOKVRIJ
Sinds 2017 is de KNVB verbonden aan 
“de rookvrije generatie” en wil daar-
mee proberen sportaccommodaties 
rookvrij maken. Ook het bestuur van 
voetbalvereniging Oudehaske wil zich 
aan deze doelstelling committeren.
Daarom heeft het bestuur van v.v. Ou-
dehaske besloten dat vanaf 1 septem-
ber 2018 het sportpark rookvrij zal zijn.

Dat houdt voor leden en bezoekers 

van ons sportpark in dat op het terrein 
– en dus ook langs de velden – niet 
meer gerookt mag worden. 

Uitzondering hierop geldt voor het 
gemarkeerde gedeelte op het terras 
van de kantine (westzijde). Hier geldt 
dat van maandag t/m zondag vanaf 
12.00 uur gerookt mag worden. Alle 
leden, bezoekende clubs en toeschou-
wers dienen zich hieraan te houden. 

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”.  


