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Historie
Historie van V.V. Oostergo

V.V. Oostergo is opgericht op 28 juli 1964, de vereniging bestaat dus al
meer dan 45 jaar. De vereniging is ontstaan door toedoen van toenmalig
Ds. Sinia uit Ee, die vond dat de jeugd meer (sport)vertier nodig had.
Samen met een aantal sportliefhebbers uit het dorp, waaronder Oane
Visser(overleden 2014) en erelid Æbele Talstra is toen de
voetbalvereniging opgestart. Dit leidde er toe dat in november 1964 de
eerste wedstrijd werd gespeeld. De naam Oostergo is vernoemd naar de
streek Oostergo, een gebied dat zich uitstrekt ten oosten van de
voormalige Middelzee (nu 't Bildt) naar het Lauwersmeer, dus bijna
geheel noordoost Friesland. De vereniging is gehuisvest aan de
Stienfeksterwei in Ee, waar het de beschikking heeft over twee
voetbalvelden en een trainingsveld. De naam van het sportpark waar ook
de tennisclub en de kaatsvereniging huisvesten is "De Streng". Deze naam
is eind jaren tachtig naar voren gebracht door het inmiddels overleden
erelid en voormalig consul, Oenze Plantinga. De naam "De Streng" is een
benaming die in de volksmond in Ee werd gebruikt voor de landerijen
waarop nu de voetbalvelden liggen. Het sociale aspect staat nog steeds
hoog in het vaandel van de vereniging. Het samen met elkaar voetballen
op een sportieve en recreatieve manier is het doel. De vereniging telt
momenteel ongeveer 150 leden, waaronder 80 jeugdleden. Bijna alle leden
zijn afkomstig uit Ee, Engwierum en Oostrum. Twee van de vier leden van
verdienste zijn inmiddels genoemd. De andere ereleden zijn Oane Attema
en Bertus Vissia. Naast de vriendenclub heeft de vereniging ook een
jeugdbestuur, supportersvereniging, onderhoudscommissie, clubblad
redactie en een sponsorcommissie. Allemaal organen binnen de club die
draaien op veel vrijwilligers, dit om het voortbestaan van de vereniging
zo goed mogelijk te laten verlopen.

V.V. Oostergo Nu
Welkom op de website van voetbalvereniging Oostergo uit Ee! Sinds 18
september 2003 is de vereniging op het World Wide Web te vinden en kan
dus overal te wereld het wel en wee van onze vereniging gevolgd worden.
In 2008 is de vernieuwde versie van de website online gekomen. Op deze
site is alle informatie over de club te vinden. Alle besturen,
commissies en selecties zijn te vinden en verder natuurlijk alle
sponsors. Ook is hieronder te lezen hoe onze vereniging destijds is
ontstaan.

http://www.vvoostergo.nl
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