Jaarverslag OSSH 2020-2021
Een greep uit de activiteiten:
Wat het jubileumjaar had moeten worden werd het Coronajaar…
2020 begon mooi met een goed bezochte nieuwjaarsreceptie op 29 januari waar de spelers van het
eerste elftal samen met de voetbal vrouwen de bediening op zich namen. Op deze avond werd door
Jeffrey Talan en Martin Koopman het jubileumlogo onthuld.
25 februari was er een gezellige lunchbijeenkomst voor de sponsoren. Zo zouden nog vele
bijeenkomsten en activiteiten gaan komen maar het liep anders.
7 maart; sc Heerenveen-Ajax, voor het eerst met de nieuwe hoofdsponsor Ausnutria op de shirts. De
eerste persconferentie was op 12 maart en Nederland ging in lockdown en er volgden beperkingen
die ook het betaald voetbal raakten.
11 april is op social media een ontroerend filmpje te zien waar in sc Heerenveen haar supporters een
hart onder de riem steekt ‘’we missen jullie, hou vol, uiteindelijk zien we elkaar weer”.
Alles om de trouwe supporters aan te laten haken en mee te laten beleven. Zo ook met de geslaagde
berenactie in mei voor Kika die wereldwijd aandacht kreeg.
Het jubileumjaar werd officieel ingeluid met het overhandigen op 8 juli van het jubileumboek door
Cees Roozemond aan onze erevoorzitter Riemer van der Velde.
In juli wordt de Meiinoar-actie opgezet waar €50.000 werd opgehaald voor de jeugdopleiding. In het
jubileumjaar een mooi gebaar want de jeugd heeft de toekomst.
Coronamaatregelen werden versoepeld en weer aangescherpt. Wel met publiek en dan weer zonder.
Het heeft de competitie gekleurd. Jammer, zeker ook voor de supporters en sponsoren.
In 2021 moest de nieuwjaarsreceptie online en zo kon er via livestream de wedstrijd tegen Sparta
worden gevolgd.
In juni konden de sponsoren genieten van een lunch of diner op de middenstip, vlak voor dat het veld
werd vervangen. Een stukje heilig gras meekrijgen werd door eenieder hartelijk in ontvangst genomen.
Voorafgaande aan de wedstrijd tegen FC Twente werden de Riemer van der Velde en Foppe de Haan
tribunes officieel in gebruik genomen, een fantastisch eerbetoon aan twee clubiconen. In de winterstop
worden de tribuneveranderingen gerealiseerd. Nieuwe, luxe stoelen op de Riemer van der Velde
tribune.
Nieuw binnen de OSSH is de lancering in 2021 van de Fean Talent Group. Een extra platform waar sc
Heerenveen ambitieuze jonge ondernemers uit de regio wil aanspreken en betrekken. Het
ledenbestand telt 14 leden (telling december 2021).
Iedere week komen er weer nieuwe sponsoren bij en blijven onze jarenlange sponsoren de club trouw
en dat wordt enorm gewaardeerd. Laten we hopen op weer meer ontmoetingen en volle stadions.
Mei-inoar foarút, ook in de toekomst.
Het bestuur is in de afgelopen twee verenigingsjaren, getekend door de Coronabeperkingen, op
gepaste afstand bij elkaar blijven komen. Tijdens deze vergaderingen schoven directie/CZ regelmatig
aan. Er is besloten om de ALV niet te houden en door te zetten naar 2022.
In 2020 is het bestuur 8 maal en in 2021 eveneens 8 maal bijeengeweest.
Tijdens deze vergaderingen is overwegend over de volgende onderwerpen gesproken;
-

De samenwerking tussen sc Heerenveen en OSSH
Ontwikkelingen binnen het Stichtingsbestuur
Mogelijkheden om ondanks Corona activiteiten/ aandacht voor sponsoren te realiseren
Samenwerking met commerciële zaken
Bespreken signalen en input van sponsoren op basis van persoonlijke gesprekken
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