
vv OSC Kampioen 5e klasse E
Seizoen 2011-2012

Correspondentieadres:
Voetbalvereniging OSC
Dorpsstraat 46
6678 BJ Oosterhout



Op vrijdag 1 juni houden wij een receptie, hierbij nodigt het bestuur van vv OSC, 

u met introducé uit om gezamelijk ons kampioenschap te vieren.

Datum 1 juni 2012, Tijdstip 19.00 uur - 20.30 uur 

Locatie: Kantine sportpark Nieuw Balveren, Stationsstraat 24-A, tel. 024 - 348 0 333  

Wij zien u graag op 1 juni,  

 

Namens het bestuur en het 1e Elftal van vv OSC, 

Hans Bolland

aan willen aangaan. 
Ook hiervoor hebben wij 
een commissie in het 
leven geroepen die gaat 
onderzoeken of dit tot de 
reële mogelijkheden behoort. Het overleg en de uitwerking 
van dit project zal in de loop van januari starten. Ik realiseer 
mij hoe zeer dit leeft en dan met name bij de jeugdafdeling. 
Maar we moeten helaas een beetje geduld hebben. De 
doorlooptijd van het project is op dit moment lastig in te 
schatten, maar Ik zal jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. 

Dan onze sportieve prestaties. Het zal niemand ontgaan 
zijn dat ons eerste goed presteert. Op dit moment staan we 
bovenaan en we durven openlijk uit te spreken dat we voor 
promotie gaan. En dat is ook de ambitie van het bestuur. We 
willen de komende jaren zo’n twee klassen hoger spelen 
dan we nu doen. En dat vergt veel van onze Technische 
Commissie. Zij zijn al druk in de weer om de technische 
staf voor volgend seizoen verder te completeren. Zoals jullie 

heeft Ron Stoffelen zijn contract al in november met 
een jaar verlengt en daar zijn wij erg blij mee. Maar wij willen 
ook ons tweede, derde en onze jeugd op een hoger plan 
brengen. Daartoe zullen we volgend seizoen ook meer geld 
vrij maken om deze plannen in gang te zetten. 

Zoals jullie kunnen lezen is onze club vol in ontwikkeling. En 
daar zijn wij als bestuur 
trots op. Er liggen nog 
mooie projecten in 
het verschiet, maar 
daarover laat ik jullie 
nog even in spanning 
tot het volgende 
clubblad.

met vriendelijke 
sportgroet,

Hans Bolland

PAGE3........

vv OSC Kampioen 5e klasse E, Seizoen 2011-2012  -  vv OSC Kampioen 5e klasse E, Seizoen 2011-2012  -  vv OSC Kampioen 5e klasse E, Seizoen 2011-2012

vv OSC Kampioen 5e klasse E, Seizoen 2011-2012  -  vv OSC Kampioen 5e klasse E, Seizoen 2011-2012  -  vv OSC Kampioen 5e klasse E, Seizoen 2011-2012

Op vrijdag 17 juni houden wij een receptie, hierbij nodigt het bestuur van vv OSC, 

u met introducé uit om gezamelijk ons kampioenschap te vieren.

Datum 17 juni 2011, Tijdstip 19.00 uur - 20.30 uur

Locatie: Kantine sportpark Nieuw Balveren, Stationsstraat 24-A, tel. 024 - 348 0 333  

Wij zien u graag op 17 juni, 

 

Namens het bestuur en het 1e Elftal van vv OSC, 

Hans Bolland

Uitnodiging

Beste OSCers,
Met trots mag ik het voorwoord doen van ons nieuwe clubblad. 
Trots dat de bestaande clubbladredactie en de nieuwe 
redactieleden elkaar gevonden hebben in de opzet van ons 
nieuwe clubblad en trots op de bestaande clubbladredactie 
dat zij die slag hebben kunnen maken.  Want het valt 
natuurlijk niet mee als je al zo lang betrokken bent bij het 
bestaande clubblad dat je je “kindje” moet los laten. In die 
zin verdient Martien Besselink als voorzitter van de “oude” 
clubbladredactie een groot complement zowel voor het feit 
dat hij al die jaren er in geslaagd is het clubblad te laten 
uitkomen en dat hij nu mede aan de wieg staat van ons 
nieuwe clubblad. 
 
Maar er is nog meer. Naast een nieuw clubblad hebben we 
ook, in dezelfde stijl, een nieuwe website. Onder de bezielende 
leiding van Gerard Saris hebben zo’n tien vrijwilligers de 
afgelopen maanden veel tijd gestoken om dit te realiseren. 
Geweldig dat we elke keer toch weer vrijwilligers vinden die 
onze club ter dienste willen zijn.
 
En vrijwilligers blijven het sleutelwoord voor het succes van 
onze club. De jeugd groeit stevig door en om dat allemaal 
aan te kunnen zijn vrijwilligers erg belangrijk. Dus als je 
iets voor onze club wilt doen meld je aan bij één van onze 
bestuursleden.
 
De groei heeft ook zo zijn schaduwkanten. De club wordt 
dermate groot dat het steeds lastiger wordt om je weg te 
vinden. Dit wetende is het bestuur een project gestart i.s.m. 
de sportafdeling van de HAN om alle commissies en functies 
te beschrijven. Een immense klus, maar de verwachting is 
dat einde eerste kwartaal 2011 dit project afgerond zal zijn. 
Wij gaan een aparte rubriek  op onze website maken waar 
onze leden terug kunnen lezen wie wat doet en waar men 

lezen wat zoal een functie inhoudt.
 
Een andere schaduwkant is de ruimte. Hoewel we pas één jaar 
op ons sportpark “wonen” groeien we al uit ons jasje. Zowel 
qua velden als qua kleedruimtes. Nu is het simpele antwoord 
dan leg je toch een vierde veld aan en bouw je toch een 
paar kleedkamers bij. Echter het simpele antwoord ligt fors 
complexer. Het goede nieuws is dat de gemeente Nijmegen 
erkent dat er een vierde veld moet komen en dat daaraan 
gekoppeld meer kleedruimtes nodig zijn. Het slechte nieuws is 
dat de gemeente Nijmegen, door alle overheidsbezuinigingen, 
op dit moment geen geld heeft. Daarbij komt dat andere 
Nijmeegse clubs m.b.t. hun accommodatie er (veel) slechter 
voorstaan dan OSC. Dus wij staan niet boven aan de lijst van 
Nijmegen als het gaat om de voorzieningen uit te breiden. 
Dit betekent dus dat we naar andere wegen moeten zoeken 

om dit te realiseren. 
Simpelweg komt het er op 
neer dat, als wij op korte 
termijn een vierde veld 
willen, wij dat als vereniging 
zelf moeten betalen. En 
dat vergt veel rekenwerk 
en veel afwegingen of 
wij dat risico als club 
aan willen aangaan. 
Ook hiervoor hebben wij 
een commissie in het 
leven geroepen die gaat 
onderzoeken of dit tot de 
reële mogelijkheden behoort. Het overleg en de uitwerking 
van dit project zal in de loop van januari starten. Ik realiseer 
mij hoe zeer dit leeft en dan met name bij de jeugdafdeling. 
Maar we moeten helaas een beetje geduld hebben. De 
doorlooptijd van het project is op dit moment lastig in te 
schatten, maar Ik zal jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. 
 
Dan onze sportieve prestaties. Het zal niemand ontgaan 
zijn dat ons eerste goed presteert. Op dit moment staan we 
bovenaan en we durven openlijk uit te spreken dat we voor 
promotie gaan. En dat is ook de ambitie van het bestuur. We 
willen de komende jaren zo’n twee klassen hoger spelen 
dan we nu doen. En dat vergt veel van onze Technische 
Commissie. Zij zijn al druk in de weer om de technische 
staf voor volgend seizoen verder te completeren. Zoals jullie 
weten heeft Ron Stoffelen zijn contract al in november met 
een jaar verlengt en daar zijn wij erg blij mee. Maar wij willen 
ook ons tweede, derde en onze jeugd op een hoger plan 
brengen. Daartoe zullen we volgend seizoen ook meer geld 
vrij maken om deze plannen in gang te zetten. 
 
Zoals jullie kunnen lezen is onze club vol in ontwikkeling. En 
daar zijn wij als bestuur 
trots op. Er liggen nog 
mooie projecten in 
het verschiet, maar 
daarover laat ik jullie 
nog even in spanning 
tot het volgende 
clubblad.
 
met vriendelijke 
sportgroet,
 
Hans Bolland
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Na het kampioenschap in de 6e klasse vorig jaar 
zijn wij dit jaar opnieuw kampioen geworden. 
Ter ere van dit kampioenschap nodigen wij u graag uit 
voor onze receptie op

vrijdag 1 juni 2012 van 19.00 - 20.30 uur.

Wij zien u dan graag terug op Sportpark Nieuw Balveren 
aan de Stationsstraat 24-a in Nijmegen.

Namens het bestuur,
Hans Bolland, voorzitter




