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Nadat de crossloop en de spelmiddag voor de JO7 was afgelopen, begon traditiegetrouw om 17.00 uur de
nieuwjaarsreceptie van de V.V. Oostergo op de 1ste zaterdag van het nieuwe jaar. Deze editie van de nieuwjaarsreceptie
werd druk bezocht en in zijn nieuwjaarsspeech refereerde de voorzitter dan ook naar het feit dat de vereniging
&ldquo;brûst&rdquo;. Als eerste werd er een toost uitgebracht en alle aanwezigen een sportief en gezond 2019
toegewenst. Daarna mocht het 2de elftal van V.V. Oostergo het podium betreden. Het 2de van Oostergo is een erg
fanatieke groep, die een gediplomeerde en een eigen trainer/coach hebben, in de persoon van Romke Barskè. Deze
samenwerking tussen trainer en team bevalt van beide kanten zo goed dat het contract met Romke Barskè met een jaar
is verlengd. Ook het contract met hoofdtrainer Douwe de Val is met een jaar verlengd, ondanks dat de eerste
seizoenshelft qua punten nog niet heel goed is verlopen, hebben spelers en bestuur er alle vertrouwen in dat dit seizoen
in het linkerrijtje kan worden afgesloten. Het zaalvoetbalteam van Oostergo bestaande uit een aantal 1ste elftal spelers
werd ook in het zonnetje gezet. De laatste versie van het Dongeradeel-zaalvoetbaltoernooi werd door Oostergo
gewonnen, waarmee de cirkel rond is, omdat ook de eerste editie van dit toernooi werd gewonnen door Oostergo.
Hoofdsponsor Sietse Wijbenga van Wijbenga Hoveniers uit Ee, mocht de grote bokaal aan de aanwezigen presenteren
en symbolisch overhandigen aan aanvoerder Halbe Mossel.

De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruikt om ook het resultaat van de onderhandelingen tussen de
sponsorcommissie van V.V. Oostergo en Wijbenga Hoveniers te delen met de aanwezigen, namelijk een
contractverlenging. Een mooi resultaat van onze sponsorcommissie en fijn dat we een zeer betrokken hoofdsponsor
hebben die Oostergo een warm hart toedraagt. Sietse en sponsorcommissie: gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Ook de kracht van de samenwerking werd benadrukt deze nieuwjaarsreceptie. De supportersvereniging en het
jeugdbestuur werden d.m.v. een groot en terecht applaus, bedankt voor het mooie programma wat zij die middag
hadden aangeboden aan deelnemers en publiek. Een zeer geslaagde en goedbezochte middag.

Als laatste werden alle jeugdleden van de V.V. Oostergo gevraagd naar voren te komen. Een erg belangrijk onderdeel
van de vereniging. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Begin van dit seizoen mocht Oostergo 11 nieuwe jeugdleden
verwelkomen.

Nadat de jeugd hun plek weer had ingenomen, was het woord aan DJ Renze, die er met zijn muzikale klanken een meer
dan gezellige avond van maakte!

http://www.vvoostergo.nl
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