
NIEUWSBRIEF SC OVERWETERING 
24 september 2021 

 

 

PAGINA 1     3  #SAMENDOEN 

Beste leden, ouders en/of verzorgers, 

 

De ballen rollen en vliegen weer! Wat fijn dat we eindelijk weer kunnen genieten van onze mooie sporten! Met 

deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over alle ontwikkelingen achter de schermen tijdens de opstart van 

het seizoen. 

 

Coronamaatregelen per 25 september 
Conform onderstaande toelichting vanuit protocol van NOC NSF zullen wij zorg dragen voor een afgescheiden 

horeca gedeelte en is de bar alleen om af te halen. Wij zullen dit afzetten en aanduiden met geplastificeerde 

aanduiding. Een coronatoegangsbewijs is hierbij niet nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe website  
Het is bijna zover… zaterdag 25 september om 15.00 uur gaat onze 

nieuwe website online! De oude website is volledig in een nieuw jasje 

gestoken. De grootste verandering zit ‘achter de schermen’ en is de 

koppeling tussen de nieuwe website en Sportlink, bij de meeste leden 

welbekend van de Voetbal.nl of HandbalNL App op je mobiele 

telefoon.  

 

Het grote voordeel van deze verandering is dat de informatie op de 

nieuwe website volledig synchroon loopt met de Voetbal.nl en 

HandbalNL App. Dit betekent dat de website altijd up-to-date is als het 

gaat om bijvoorbeeld de laatste uitslagen of huidige standen.  

 

Ander bijkomend voordeel is dat deze koppeling ook geschikt is voor 

het beloofde scherm in het wedstrijdsecretariaat, zodat we hierop 

straks de uitslagen, kleedkamerindeling en andere informatie kunnen 

presenteren.  

 

Er zijn ook mogelijkheden om als team zelf informatie toe te voegen als wedstrijdverslagen. Het ‘hoe’ en ‘wat’ 

hierover wordt in de komende periode nader toegelicht aan alle teams. 

 

Voor meer informatie of vragen over de website kun je een e-mail sturen naar: webmaster@overwetering.nl  

mailto:webmaster@overwetering.nl
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Sponsornieuws 
In de voorgaande nieuwsbrief hebben we al een tipje van de sluier opgelicht door te vermelden dat we, naast 

een nieuwe hoofdsponsor voor alle jeugdteams, ook voor alle seniorenteams een sponsor hebben gevonden. De 

contracten zijn getekend, en met trots kunnen we de nieuwe sponsoren voor de komende vier seizoenen aan 

jullie presenteren! 

 

Hoofdsponsoren 

Autobedrijf Overweg als hoofdsponsor voetbal en Autobedrijf Boskamp > 

als hoofdsponsor handbal zetten ook de komende vier seizoenen het 

sponsorschap voort! Beide partijen zijn al jarenlang verbonden aan onze 

vereniging en dragen de club een warm hart toe. Dank voor de voortzetting 

en op hopelijk nog vele jaren! 

 

Zoals bekend is Hafkamp Natuursteen de afgelopen jaren ook actief geweest als medehoofdsponsor voetbal. Zij 

hebben vorig seizoen besloten hiermee te stoppen en hun samenwerking met Overwetering een andere manier 

in te vullen. Wij zijn Hafkamp Natuursteen dankbaar voor alle jaren als hoofdsponsor! 

 

Waar een hoofdsponsor gaat, komt er een plaats vrij voor een 

nieuwe…  

We zijn erg verheugd te melden dat wij in BIJRipperda een 

nieuwe hoofdsponsor voetbal hebben gevonden! BIJRipperda zal 

de komende vier seizoenen, samen met Autobedrijf Overweg, op 

de tenues van het eerste voetbalelftal prijken.  

 

En naast deze twee hoofdsponsors zal er vanaf dit seizoen een derde sponsor op het shirt zichtbaar zijn: 

Gerretsen Houtbewerkingsmachines uit Wijhe is de komende vier jaar trotse mouwsponsor! 

 

Teamsponsoren 

Naast de hoofdsponsors die we terugzien op de tenues van het eerste voetbal-  

en handbalteam, hebben we voor alle andere teams ook een teamsponsor gevonden! 

 
Team Sponsor 

Voetbal Heren 2 ‘t Pannekoekenhuis 

Voetbal Heren 3 Eetcafé Boskamp 

Voetbal Heren 4 Autoschade Nijkamp/ Special Campers 

Voetbal Heren 5 Belisol/ Slijterij ‘De Dom’ 

Voetbal Heren 6 Belisol  

Voetbal Veteranen Driek ter Beek 

Voetbal Dames 1 Paul Kappert  

Handbal Dames 2 Hubo Olst 

Handbal Dames 3 Belisol / Hafkamp 

Handbal Recreanten ’t Pannekoekenhuis 
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Bestuurslid Handbal 
Op de ledenvergadering in maart 2021 is al genoemd dat Lynn van Herp haar bestuurstaken 

neer zou gaan leggen.  

 

Voorlopig wordt haar plek door Roos van Breukelen waargenomen. Zij zorgt ervoor dat 

vragen en/of informatie vanuit de handbal gecommuniceerd worden met het bestuur en 

vice versa. 

 

 

PLUS actie: Spaar je club gezond 

Een steuntje in de rug kunnen we na afgelopen seizoen wel gebruiken. Daarom organiseert PLUS van den Hoven, 

onze kersverse hoofdsponsor van de jeugd, van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november een unieke 

spaaractie: Spaar je club gezond. We zijn uiteraard erg blij met het initiatief voor deze mooie actie! 

 

Hoe werkt het? 

Klanten van de PLUS kunnen sparen voor sponsorpunten. Bij elke 10 euro aan 

boodschappen ontvang je één sponsorpunt. Hoe meer sponsorpunten jij spaart en 

aan Overwetering geeft, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van onze club! 

 

Status nieuwe tenues 
De nieuwe tenues zijn nog volop in productie, maar de eerste shirts hebben we inmiddels ontvangen! De laatste 

shirts worden, door capaciteitsproblemen bij de leverancier, naar verwachting begin oktober geleverd. Tevens 

hebben we, na diverse proefdrukken en passets, besloten wijzigingen door te voeren in de broekjes. Dit heeft als 

gevolg dat de broekjes pas later dit jaar geleverd worden, maar wel allemaal voorzien van ons Overwetering 

logo! 

Het nieuwe shirt krijgt aanstaande zondag de primeur bij het eerste elftal heren voetbal met daarop onze nieuwe 

hoofdsponsor. De shirts worden aan de overige teams verstrekt door de kledingcie zodra alle shirts binnen zijn. 

Na levering van de nieuwe broekjes zijn de tenues in zijn geheel pas compleet. In afwachting van deze levering 

kijken we dan naar een geschikt moment om hier clubbreed de nodige attentie aan te geven samen met onze 

sponsoren. 

Presentatiegids 
Dit seizoen zullen we als voorheen weer een presentatiegids uitbrengen. Helaas is er door de vertraging in de 

nieuwe tenues iets meer tijd nodig om ook de elftalfoto’s toe te kunnen voegen. Dus even geduld en u wordt 

straks beloond met een nieuwe editie van de presentatiegids! 

 

Tot slot 
Na de afgelopen corona-seizoenen en diverse veranderingen in bezetting zijn er wellicht enkele 

opstartproblemen bij de start van het seizoen. We zijn op de achtergrond in ieder geval druk bezig om voor de 

diverse rollen de juiste mensen te vinden om zodoende alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Binnenkort 

informeren wij jullie hier meer over, tot die tijd rekenen we op jullie begrip.  

 

Laten we vooral genieten van het eindelijk weer samen mogen sporten! 
 

 
Bestuur Sc. Overwetering 


