
 

 

     

Feanwâlden, 23 december 2016 

Beste sponsoren van SC Veenwouden, 

SC Veenwouden is een vereniging met 265 spelende leden en het telt 7 seniorenteams en 13 

jeugdteams. De hoofdmacht speelt dit seizoen in de tweede klasse en is de trotse koploper met maar 

liefst acht punten voorsprong op alle concurrenten.  

Er zijn wekelijks 15 (jeugd)trainers actief op het trainingsveld waarbij bijna alle teams tweemaal per 

week trainen. De vereniging telt ongeveer 120 vrijwilligers die iedere week actief zijn om iedereen te 

kunnen laten voetballen.  

We zijn verheugd dat ondanks de crisisjaren de sponsorgroep stabiel is gebleven en de laatste jaren 

weer heeft kunnen groeien. Er zijn op dit moment circa 110 sponsoren die onze vereniging financieel 

steunen. 

Het bestuur heeft in 2016 geïnvesteerd in duurzame energie door de aanschaf van twee nieuwe CV 

ketels en 18 zonnepanelen. Ook in 2017 zijn we van plan om weer te gaan investeren in 

zonnepanelen. Daarnaast gaan we in 2017 een pannakooi voor de jeugd aanleggen.  

 

Het op peil houden van de accommodatie en het verbeteren hiervan kost geld.  We hebben nog 

volop plannen voor de toekomst zoals een lichtinstallatie op het veld en een kunstgrasveld. Uw 

financiële steun is daarbij heel belangrijk want u levert een belangrijke bijdrage aan het in stand 

houden van een betaalbare sport voor iedereen. 

Ik wil u dan ook bedanken voor uw steun en wens u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 

2017 



Ik zie u graag terug op onze nieuwjaars-receptie die gehouden wordt op zaterdag 7 januari 2017 

om 20.30 uur in onze kantine. U bent hierbij van harte uitgenodigd. 

Met vriendelijke groeten, 

De voorzitter, 

Anne Machiela 

Sportief nieuws 

Dit nieuwe seizoen is SC Veenwouden 1 in de tweede klasse halverwege de competitie de trotse 

koploper met maar liefst acht punten voorsprong op de rest. Ook SC Veenwouden 2 doet het 

bijzonder knap met eveneens de koppositie en vijf punten voorsprong op de nummer twee.  

Bij de jeugd ging de vlag in top voor de E 1-pupillen.  

 

Veranderingen in het bestuur 

In het bestuur traden Tseard Wijma en Johannes Postma af. Johannes Postma werd bij zijn afscheid 

benoemd tot lid van verdienste.  

 

 

Yme Postma vervangt Tseard in het bestuur, Chantal Tijsma is de nieuwe secretaris, Auke de Boer de 

nieuwe penningmeester en Gosse Jilderda neemt de portefeuille technische zaken over van de 

voorzitter. 



Nieuwe trainingspakken jeugdafdeling in een mooie samenwerking met KARWEI Burgum en 100% 

Voetbal Drachten 

Dit najaar heeft de sponsorcommissie in nauwe samenwerking met de kledingcommissie een mooie 

afspraak over de aanschaf van trainingspakken voor de jeugd kunnen maken met de heer Siebe de 

Boer van KARWEI Burgum en de heer Siebe Bos van Leffelsport uit Kollum en 100% Voetbal 

Drachten.  

     

De jeugdleden van SC Veenwouden kunnen tegen een zeer scherp tarief een prachtig blauw JAKO 

trainingspak aanschaffen. Op onze website is een webwinkel geplaatst. Maar er kan ook worden 

gepast en besteld bij Koko Sport in Burgum. De jeugd heeft daarbij de mogelijkheid om rugnummers 

en eigen initialen er bij te bestellen. Daarnaast kunnen ook andere SC Veenwouden artikelen van 

JAKO worden besteld door leden en supporters. 

SC Veenwouden 2 in het nieuw 

Franke de Jong van M&K Feanwâlden stalinrichting en klusbedrijf heeft dit najaar SC Veenwouden 2 

in een compleet nieuw wedstrijdtenue gezet. Daarnaast zijn de spelers en staf van SC Veenwouden 2 

voorzien van presentatiekleding. De kleding is geleverd door Muta Sport uit Leeuwarden. 

 



 

Pannakooi voor de jeugd 

De sponsorcommissie is in samenwerking met het jeugdbestuur van SC Veenwouden en de 

activiteitencommissie al enige tijd bezig om een pannakooi voor de jeugd uit Feanwâlden te 

realiseren. Sporten is bewegen en bewegen is gezond. Daarnaast helpt een pannakooi, vanwege de 

relatief kleine ruimte, bij het aanleren van techniek en balbehendigheid. 

Vanaf dit voorjaar wordt bij onze hoofdsponsor PLUS Visser via statiegeld en sponsorkoopjes 

gespaard.  

 

 

Dit najaar heeft de sponsorcommissie een subsidieaanvraag gedaan bij ‘Plattelâns-projekten’ van de 

provincie Fryslân. Onze aanvraag is gehonoreerd en we kunnen een behoorlijk bedrag tegemoet zien.  

SRI Speciaal Roestvrijstaal Industrie B.V. uit Feanwâlden, die eerder de voetbalschool sponsorde, 

heeft besloten om zich aan de pannakooi te ‘verbinden’ en financieel mee te helpen aan de 

realisatie. 

In maart 2017 organiseert de activiteitencommissie een koekactie om daarmee de begroting sluitend 

te krijgen. Dit voorjaar wordt de pannakooi met behulp van onze vrijwilligers geplaatst. De opening 

wordt gedaan in het kader van het 70-jarig bestaan van onze vereniging. 

Schoonmaakactie NIVO Noord 

NIVO Noord Facilitaire Dienstverlening heeft aangeboden om binnenkort onze tribune en de dug-

outs professioneel te reinigen. Een prachtige geste van deze sponsor. 

 

 

 

 

 



 

Duurzaam SC Veenwouden 

Zoals u in het voorwoord van onze voorzitter al kon lezen heeft het bestuur initiatief genomen om 

onze vereniging te verduurzamen.  

 

We willen daarmee de energiezuinigheid van onze accommodatie verbeteren en de energiekosten 

omlaag brengen. Uiteindelijk hebben we daar allemaal profijt van. 

Er zijn 18 zonnepanelen en twee nieuwe CV-ketels. Een mooi begin, maar nog lang niet voldoende. 

Daarom wil het bestuur ook komend seizoen opnieuw duurzaam investeren in o.a. zonnepanelen.  

Er zijn een tweetal nieuwe initiatieven genomen om de verduurzaming van onze vereniging te 

stimuleren en te versterken. 

Onderzoek wat kunnen we doen 

De eerste betreft een groep vrijwilligers die samen gaan onderzoeken op welke punten de vereniging 

op een verantwoorde wijze kan verduurzamen. Naast zonnepanelen kan dat bijvoorbeeld gaan om 

ledverlichting, automatische lichtschakelaars, een zonneboiler, maar ook de bewustwording van onze 

leden willen wij stimuleren. Hoe ga je met energie om, hoe met afval en wat is er mogelijk met de 

‘gezonde kantine’. Deze groep zal komend jaar met een aantal aanbevelingen komen. 

Dienstenveiling 

Een andere groep vrijwilligers gaat een dienstenveiling organiseren. Aan iedereen die betrokken is bij 

SC Veenwouden vragen wij dat hij of zij één of meerdere dienst(en) aanlevert. Deze diensten of 

kavels worden vervolgens dit voorjaar op de veilingavond bij opbod verkocht. 

 



Met de opbrengst van de dienstenveiling worden de deze zomer geïnstalleerde zonnepanelen en 

mogelijk ook andere duurzame investeringen meegefinancierd.  

Sponsor een paneel 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor sponsoren, maar ook voor teams en leden om een halve ( € 

100) of een heel zonnepaneel (€200) te sponseren ter ondersteuning van ‘Duurzaam SC 

Veenwouden’. Mocht u hierin interesse hebben, dan mag u contact opnemen met Lammert Jan 

Westerlaan. We gaan nog iets leuks bedenkt voor naamsvermelding voor iedereen die meedoet. 

Sponsoren zichtbaar bij SC Veenwouden 

SC Veenwouden hecht er aan om onze sponsoren goed zichtbaar te laten zijn voor de leden van de 

vereniging en de bezoekers bij het sportcomplex. Dat kan via advertenties in het clubmagazine 

Weeknieuws, via borden langs het veld, het programmaboekje en wedstrijdaffiches bij de 

thuiswedstrijden van SC Veenwouden 1. Daarnaast worden op de wedstrijddagen alle logo’s van de 

sponsors, in combinatie met wedstrijdfoto’s (gemaakt door onze fotograaf Meint de Vries) getoond 

op de beamer in de kantine. 

Iedere sponsor is met het eigen logo ook direct zichtbaar op de website van SC-Veenwouden via een 

tweetal ‘lopende’ banners. Achter ieder logo ‘hangt’ de website van het bedrijf. 

 

 

Daarnaast is er een aparte button voor de sponsoren (en de bezoekers uiteraard). Hier treft u het 

complete overzicht van de sponsoren aan. Sinds kort bestaat de mogelijkheid dat sponsoren 

bijzondere nieuwsfeiten (jubileum, opening, o.i.d.) kunnen aanmelden bij de sponsorcommissie. Die 

zorgt er voor dat deze berichten worden geplaatst op de site en via Twitter worden gedeeld met de 

meer dan 1000 volgers van @SCVeenwouden. (https://twitter.com/SCVeenwouden) 

https://twitter.com/SCVeenwouden
http://www.scveenwouden.nl


 

 

Sponsoravond 2017 

In de eerste helft van 2017 zal de sponsorcommissie weer een sponsoravond organiseren. U krijgt 

hierover nog nader bericht. Wat het wordt is nog een verrassing. 

Tot slot 

De sponsorcommissie bedankt u voor de goede contacten en de fijne samenwerking en uw 

betrokkenheid bij onze vereniging. Wij hopen dat we deze nog lange tijd mogen voortzetten. Wij 

wensen u en de uwen een fijne kerst dagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en 

sprankelend 2017. 

 

 

 

De sponsorcommissie van SC Veenwouden: Lammert Jan Westerlaan, Hendrik Sipke van der Land, 

Wigle Westerlaan, Thys Hoekstra en Jan Sijtsma. 

 

 


