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© v.v. O.Z.C. Ommen
Alle foto’s, voorstellen en teksten in dit draaiboek zijn eigendom van v.v. O.Z.C.. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd,
gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van v.v. O.Z.C.

1. DRAAIBOEK
KAMPIOENSCHAP
Indien een elftal/team van v.v. O.Z.C. officieel het kampioenschap kan behalen, moet dit
draaiboek gehanteerd worden.
Er is onderscheid gemaakt tussen het eerste elftal en de overige elftallen/teams.
Alle te maken kosten die voortvloeien uit dit draaiboek, komen voor rekening van de
vereniging, tenzij anders vermeld.
Vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 13-03-2018

2. CONTACT
CONTACTPERSONEN BESTUUR
Harry Wassens (kampioenschap selecties) Jan Warmelink (kampioenschap lagere senioren)
E-mail: janwarmelink@planet.nl		
E-mail: harry.wassens@gmail.com
Mob: 06-13 40 84 32
Mob: 06-82 88 73 05
CONTACTPERSONEN SUPPORTERSVERENIGING
Bert Wermink
E-mail: bert@wermink.eu
CONTACTPERSONEN PODIUM
Berthil van Lenthe
E-mail: berthilvanlenthe@hotmail.com
CONTACTPERSONEN VORMGEVING
Tom Voortman
E-mail: t.voortman@hotmail.com
PRODUCTIE DOEKEN
De doeken kun je laten produceren bij voorkeur bij onze sponsoren:
• Koggel Reclame
info@koggelreclame.nl
• Dri3			info@dri3reclame.nl
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3A. DRAAIBOEK
KAMPIOENSCHAP
HEREN 1 & DAMES 1 • KAMPIOEN OF PROMOTIE

ACTIVITEIT

VERANTWOORDELIJK

1

Uitnodigen:
• Aankondiging website /social media/radje
• Pers (RTV Oost, Stentor, Radio Vechtdal, Vechtdal
leeft tv , Ommer Nieuws)
• Hoofdsponsor + ondernemersclub OZC-leden.
• Woord door voorzitter (voor de wedstrijd)

Bestuur

2

Bloemen: voor alle spelers en begeleiding

Bestuur

3

Foto’s:
• Fotograaf (uit eigen gelederen);
• Kampioensfoto met hoofdsponsor na de wedstrijd.
• Gratis foto voor spelers en begeleiding. (afdrukken)
• Foto ophangen in het clubhuis. (prominente plek NTB)
• Foto voor op de website

Bestuur

4

Ontvangst in het clubhuis na de wedstrijd:
• 1 uur gratis drinken met bier, wijn en fris (exclusief
sterke drank en speciaal bier) (na huldiging). Dit geldt
voor de gehele kantine.
• Gratis hapjes serveren
• Aankleding clubhuis.

Bestuur

5

Instuif: (=direct na de wedstrijd)
• Muziek (bandje-dj-zanger)
• Podium (aanhanger - modulair) op het hoofdveld bij
een thuiswedstrijd. Buiten de kantine bij uit wedstrijd
• ‘Rode’ loper (AAN TE SCHAFFEN
SUPPORTERSVERENIGING)
• Kampioenschaal overhandigen op het podium
door een afgevaardigde van het bestuur. (AAN TE
SCHAFFEN DOOR HET BESTUUR)

6

Supporters:
• Bij een uitwedstrijd vervoer voor supporters (bij
voldoende belangstelling)

7

Periode:
• Vaste afspraken die al gemaakt zijn, zie bijlage 1 (NOG
TOEVOEGEN)

8

Overig:
• Kampioensshirts
• Eten regelen voor de kampioen
(19.00 uur, bestuurskamer)
• Eten regelen voor de ondernemersvereniging OZCleden en hoofdsponsoren (bestuurskamer)
• Kantine langer open (tijd n.t.b.)
• Rookbommen (enkel voor gebruik buiten)
• Champagnefles (4x)
• Colorrun zakjes (enkel voor gebruik buiten)

Supportersvereniging

Supportersvereniging

Bestuur

Bestuur
+
Supportersvereniging
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3B. DRAAIBOEK
KAMPIOENSCHAP
HEREN 2 T/M 7 & DAMES 2 • KAMPIOEN OF PROMOTIE

ACTIVITEIT

VERANTWOORDELIJK

1

Uitnodigen:
• Aankondiging website / social media / radje
• Uitnodigen sponsoren
• Afgevaardigde van het bestuur
(kampioenschaal overhandigen + woordje)

2

OZC:
• Broodje frikandel/kroket/hamburger
• 3 schalen patat op tafel
• 5 kannen bier

Bestuur

3

Foto’s:
• Fotograaf (uit eigen gelederen);
• Kampioensfoto met sponsoren na de wedstrijd.
• Gratis foto voor spelers en begeleiding. (afdrukken)
• Foto ophangen in het clubhuis. (prominente plek NTB)
Foto wordt door de leider aangeleverd aan het
secretariaat van OZC: secretariaat@vvozc.nl
• Foto voor op de website

Bestuur

4

Ontvangst in het clubhuis na de wedstrijd:
• Piekuur* met bier, wijn en fris (exclusief sterke drank en
speciaal bier) (na huldiging). Dit geldt voor de gehele
kantine.
• Gratis hapjes serveren
• Aankleding clubhuis.

Bestuur

5

Instuif: (=direct na de wedstrijd)
• Muziek (bandje-dj-zanger)
• Podium (aanhanger - modulair) op het veld bij een
thuiswedstrijd. Buiten de kantine bij uitwedstrijd.
• ‘Rode’ loper
• Kampioenschaal overhandigen op het podium door
de afgevaardigde van het bestuur.

6

Periode:
• Vaste afspraken die al gemaakt zijn, zie bijlage 1 (NOG
TOEVOEGEN)

7

Overig:
• Kampioenshirts (zelf regelen/bekostigen)
• Kantine langer open (tijd n.t.b.)
• Kampioenstas (voor op het veld): Colorrun zakjes,
rookbommen, partypoppers.
• Champagneflessen (zelf te regelen)

Eigen elftal

Supportersvereniging

Bestuur

Bestuur
+
Supportersvereniging

*1 uur lang is bier, wijn en fris te koop voor €1,00 i.p.v. de huidige prijs.
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3C. BIJLAGE 1
PERIODE AFSPRAKEN

Nog aan te leveren door OZC
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4. KAMPIOENS
PREMIES
Bij het kampioen worden, zullen voor de volgende teams de volgende premies
beschikbaar worden gesteld door v.v. O.Z.C.
1e			€
2e: 			€
3e			€
4e			€
5e			€
6e			€
7e			€
Dames 1		
Dames 2		

€
€

Bedragen aan te leveren door het bestuur
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5. AFSCHEID
SPELERS (VANAF SENIOREN)
Bij het afscheid nemen van spelers van v.v. O.Z.C. zullen de volgende bedragen
beschikbaar worden gesteld door v.v. O.Z.C.
Selectie (heren 1 – dames 1)
Wanneer een speler of speelster stopt bij respectievelijk Heren 1 & 2 of Dames 1 , dan
dient/dienen de teamgeno(o)t(en) of leiding dit kenbaar te maken bij het bestuur en zelf
de verdere actie te ondernemen. Bestuur stelt uitsluitend de onderstaande bedragen
beschikbaar.
		Speeljaren
Actie			Waarde
		
in de senioren
•
3 t/m 5 jaar:
bloemetje
•
6 t/m 7 jaar:
diner cheque 		
t.w.v. €30,00 p.p.
•
8 t/m 9 jaar:
diner cheque 		
t.w.v. €50,00 p.p.
•
10+		
afscheidswedstrijd
t.w.v. €100,00 p.p.
			
o	Indien er geen wedstrijd georganiseerd wordt dan is er
een dinercheque beschikbaar tbv het afscheid;
							t.w.v. €75,00 p.p.
			
o
Kantine open + personeel
			
o
Hoofdveld beschikbaar + kleedkamer
			
o
Afgezant van het bestuur aanwezig
			
o
Team regelt zelf de randzaken en de tegenstander
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6. KAMPIOENS
PODIUM
Bij het kampioen worden van een elftal kan je gebruik maken van het verrijdbare
podium.

FRAME EN DOEKEN

Er standaard een frame met bijbehorende algemene kampioensdoeken beschikbaar.
Eventueel is het mogelijk om de doeken zelf te vormgeven en produceren:
• Rondom omzomen
Formaat:
• V.z.v. ringen tbv stormfix
1470x1956 mm

Formaat:
1084x1120 mm

Formaat:
1084x1120 mm
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7. HANDLEIDINGEN
?
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