
Algemene Ledenvergadering OSM ’75, woensdag 19 juni 2013 

 

Aanwezig: JB1, JK, FH, FD, RH, JR, CV, GS, BR, CD, AM, JB2, HT, WC, MR en RB. 

 

Bestuur: Virginia Dignum (vervangend voorzitter), Albert Biek, Anita Geijtenbeek, Leonie 

Oude Essink en Petra Bunschoten (notulist) 

 

Afwezig met kennisgeving: Paul Bongers (voorzitter), SL, JB, CV, S en Ouders van LM 

 

1. Virginia opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ze licht even toe dat Paul 

er vanavond niet is en zij daarom het voorzitterschap vanavond waarneemt. 

 

2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2012 worden vastgesteld. 

 

3. De jaarverslagen van 2012 worden doorgenomen (financieel jaarverslag volgt bij punt 7). 

De volgende punten komen naar voren: 

Algemeen jaarverslag: JR vraagt of er een pestprotocol is. Dit is het geval, maar is nu alleen 

naar de jeugd gecommuniceerd, omdat het in eerste instantie ten behoeve van de jeugd is 

opgesteld. uiteraard geldt het voor alle leden en het pestprotocol zal dan ook naar alle leden 

toe gecommuniceerd worden. Dit is inmiddels gedaan. 

Fitness: JB2 geeft aan dat ze graag wil dat iemand haar taak als fitnesscoördinator 

overneemt. Zolang dit niet het geval is blijft ze het gelukkig voor ons doen. 

VIB: CD vraagt of er meer hazen voor de VIB lopen vanuit de club kunnen komen. Wellicht bij 

de trainers onder de aandacht brengen en ook in de trainingen oefenen op het constant 

lopen. Wordt opgepakt door de trainers voor komend seizoen. 

Jeugd: CD licht toe dat het coördinatorschap hem erg tegenvalt wat betreft de jeugdtrainers; 

zij kennen weinig verantwoordelijkheidsgevoel. Hij ervaart wel veel steun vanuit het bestuur. 

Momenteel zijn er ongeveer 65 jeugdleden. Vorige week tijdens de opening van SAFARI was 

er in de OSM stand wel belangstelling voor atletiek. Nu zijn m.n. ouders boos over de 

wedstrijden waar geen begeleiding bij is. Er is maandelijks overleg met de jeugdtrainers. Nu 

zijn 4 assistent trainers (van de aanvankelijk 7) bezig met opleiding bij CV. Dat gaat gelukkig 

goed. We blijven dit het komend jaar in de gaten houden en vervolgen. 

 

Alle verslagen worden vastgesteld. 

 

4. Stand van zaken omtrent SOM 

Er is op 31 oktober 2012 een uitspraak gedaan door de Raad van State. Hiermee is het 

bestemmingsplan gewijzigd en kan de SOM een bouwvergunning aanvragen als ze wil. De 

SOM heeft aangegeven  dit voorlopig niet van plan te zijn.  

AM vraagt of nu elke willekeurige partij op het OSM terrein sportopvang mag starten. Als de 

activiteiten binnen het bestemmingsplan passen kan iedere partij, dus in ieder geval iedere 



sportopvang,  een bouwvergunning aanvragen. Hiertegen staat dan de mogelijkheid van 

bezwaar open. AM stelt voor om een brief naar de gemeente te sturen waarin OSM verzoekt 

om inspraak op het moment dat er belangstelling is voor nieuwbouw op het terrein van 

OSM. 

Er is inmiddels een huurovereenkomst getekend met de SOM in maart van dit jaar. De 

trainers willen graag inzage in deze overeenkomst, zodat ze ook kunnen zien of de afspraken 

nageleefd worden. Dit is gebeurd  

Leonie gaat bij de SOM in overleg over de vakantieperiodes als zowel SOM als OSM gebruik 

maken van de kantine. Wie mag er dan in? Inmiddels is dit gebeurd en is geregeld dat OSM 

gebruik kan maken van de kantine voor de thee na afloop van de training. 

WS zal wel de google agenda goed bij moeten houden met de sportdagen van de scholen die 

eraan komen, zodat wij ook weten wie er wanneer gebruik maakt van de accommodatie. 

 

JB1 geeft naar aanleiding hiervan aan dat het met de Rientjesmavo heel goed gaat. Weinig 

problemen. Ook met de SOM gaat het heel goed. Virginia geeft aan dat het bestuur het werk 

dat JB1 en CD voor OSM doen zeer waardeert.  

 

5. De kascontrolecommissie bestaande uit FD  en GB was zeer tevreden over de bijgehouden 

financiën en verleent het bestuur  decharge. 

 

6. De ALV benoemt GB en FD  tot kascontrolecommissie 2013. 

 

7. Financieel jaarverslag 

Albert heeft de financiën weer samen met MR gedaan. Hij licht toe: Het aantal leden van de 

fitness en atletiek lopen terug; het aantal leden voor de trimloop is gestegen. 

 

JB1: vraagt over de verhuur van de kantine. Hier heeft het bestuur regels voor opgesteld, die 

tot nu toe niet op de website hebben gestaan. Dat gaan we doen, zodat iedereen hiervan op 

de hoogte is. Wanda houdt de agenda bij, dus voor het huren van de accommodatie moet er 

met haar een afspraak worden gemaakt. 

JB2: wat gebeurt er met de sport- en spel uitleen? Dit wordt momenteel afgebouwd. Er komt 

in 2015 geen subsidie meer voor van de gemeente en het is ook niet meer in goede staat. 

Scholen mogen er gebruik van maken, maar er wordt niets meer verhuurd. 

AM:  In de balans is het eigen vermogen hoger dan vorig jaar. Albert licht toe dat op het 

pand niet wordt afgeschreven en geeft de WOZ aan. Verder licht Albert toe, dat we op dit 

moment geen onroerend zaak belasting betalen, maar dat dat naar alle waarschijnlijkheid in 

de toekomst  wel moet gaan gebeuren.  Dan is het wellicht de moeite het pand te laten 

taxeren om tegen de WOZ bezwaar te kunnen maken. Houden we in de gaten en komt op de 

actielijst. 

 

Dank voor MR (boekhouding), FH (ledenadministratie) en Albert (penningmeester) 



8. De begroting voor 2013 wordt besproken. Er is een klein verlies ingecalculeerd. Hopelijk 

komen er meer leden voor de fitness en de atletiek. Dit blijven punten van aandacht.  

De VIB lopen hebben het kalenderjaar 2012 goed gedraaid. In het kalenderjaar 2013 is de 

VIB tot nu toe 1 keer uitgevallen. 

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

9. Automatische incasso 

Aanmelden van nieuwe leden kan alleen nog maar via de website. Daar moeten de leden 

aanvinken dat ze akkoord gaan met automatische incasso. Binnenkort wordt aan alle 

bestaande leden gevraagd of ze automatische incasso willen. Als ze dit niet willen zijn er 

extra administratiekosten aan verbonden. Het streven is om zoveel mogelijk automatische 

incasso’s te krijgen. Momenteel gaan de rekeningen 2 keer per jaar de deur uit.  

 

RB: Krijg je dan evengoed nog een factuur? Nee, op de website staan wel de bedragen. 

Wellicht dat op aanvraag wel een factuur te verkrijgen is. 

 

CD: Waarom 2 keer per jaar en niet per kwartaal of per maand? We gaan kijken of dat 

wenselijk en te realiseren is.  

 

AM: Staat de betaaltermijn gelijk aan de opzegtermijn? Nee, dit staat los van elkaar. 

 

10. Jubilea van leden 

HT was vorig jaar al één van de jubilarissen, maar was toen afwezig. Gelukkig is hij er 

vanavond wel, op zijn trouwdag! Hij is al meer dan 25 jaar lid van OSM en heeft in het 

verleden veel voor de club gedaan. Virginia spreekt hem toe en hij krijgt een mooie bos 

bloemen en een OSM pennenset. 

 

11. Nieuw logo 

RH heeft het ontwerp gemaakt voor het nieuwe logo. Hij heeft gezocht naar een andere 

kleurencombinatie dan geel/blauw, zodat we ons kunnen onderscheiden van de ander OSM 

clubs. (OSM voetbal is geel/blauw, OSM basketbal is geel/paars, en nu is OSM atletiek 

geel/zwart).  De banen uit het oude logo zijn behouden om een link hiernaar te leggen. De 

letters zijn gekozen omdat het klassieke sportletters zijn.  

Voor de nieuwe T-shirts is voor de vrouwen een V-hals gekozen en voor de mannen een 

ronde hals. Deze shirts kunnen besteld worden. Hoe meer we bestellen, hoe goedkoper het 

wordt. We kunnen bijbestellen en hoeven zo weinig in voorraad te hebben. Eventueel lange 

mouwen shirt kan ook besteld worden. T-shirt gaat rond de 28 euro kosten en singlet rond 

de 25 euro. De jeugdkleding wordt door RH gesponsord. Zij hoeven dus niet te betalen, maar 

krijgen de kleding in bruikleen, waar voor getekend moet worden. Het oude logo mag op de 

wedstrijden niet meer gebruikt worden (tot 1 oktober 2013 nog wel, daarna niet meer).  



Het nieuwe T-shirt ontwerp met het nieuwe logo wordt doorgestuurd naar alle trainers. Zij 

kunnen het doorsturen naar de leden. Er zijn passhirts geweest, Nu kunnen alleen de shirts 

die we gaan bestellen gepast worden 

 

CD: Hoe gaan we dit naar de jeugd communiceren? De wedstrijdploeg krijgt shirtjes in 

bruikleen, vóór het nieuwe seizoen. Dit gaan Leonie en CD doen. De kinderen moeten zelf 

voor een zwarte broek zorgen. 

 

Er zijn jassen voor alle trainers. Hierop is het nieuwe logo aan de achterkant geborduurd. 

Deze worden in bruikleen verstrekt, ten behoeve waarvan de trainers  wordt gevraagd een 

verklaring te ondertekenen. 

 

Er wordt ook nog een vlag of spandoek besteld met het nieuwe logo en voor de hazen 

komen er nieuwe hesjes met het logo. 

 

Virginia geeft nog even aan dat er op de website ook bedrijfslogo’s van leden kunnen 

worden geplaatst. Dit moet dan even aangegeven worden bij het bestuur. De bedrijven 

kunnen hiervoor een vrijwillige sponsorbijdrage voldoen. 

 

12. Vacante functies 

Er zijn momenteel vacante functies voor: 

Atletiektrainer: Er is een advertentie gezet op de website, bij de Atletiekunie en in de VAR. 

Vanavond is er een gesprek geweest met een potentiële kandidaat en Leonie en CD. Dit 

wordt nog vervolgd. 

Fitnesscoördinator. Zolang er niemand beschikbaar is voor de fitnesscoordinatie, blijft JB 

gelukkig als interim aan. 

VIB coördinator: WC en HG willen beiden stoppen aan het eind van het komend seizoen. Zij 

zoeken mensen die willen meelopen en het van hen over willen nemen. RH geeft aan dat hij 

wel wil helpen met hand- en spandiensten. 

Financieel administrateur. MR heeft te kennen gegeven dat hij eind van het jaar wil stoppen 

met deze functie.  

 

We gaan deze vacante functies op de website zetten en hopen dat er reactie op komt. 

 

13. Rondvraag 

CD: Hij mist de PR voor de club. Hier komen wat reacties op omdat OSM wel regelmatig in de 

VAR heeft gestaan de afgelopen maanden. Dit neemt niet weg dat een PR-coördinator 

wenselijk is. JB wil graag met het bestuur over de PR van de fitness overleggen. Ze wordt 

binnenkort uitgenodigd voor een bestuursvergadering om hierover te praten. 

 



RH: Mist interne communicatie. Hij heeft daar de nodige ideeën over en ook hij wordt 

uitgenodigd om binnenkort bij een bestuursvergadering aan te schuiven. (komt op 10 juli) 

 

FH:  mist nog steeds noodnummerlijsten van de trainers. Hij heeft alleen de lijst van CV 

ontvangen. AM heeft zijn lijst ook klaar en MR ook. Deze worden naar FH gemaild. De 

andere trainers worden nogmaals verzocht dit te regelen. 

 

BR: ziet toch nog regelmatig dat de voordeur niet op slot zit terwijl er op de baan getraind 

wordt. CD gaat dit in het jeugdoverleg opnieuw bespreken. Misschien een idee om de 

voordeur alleen als nooddeur te gebruiken en de achterdeur als hoofdingang? JB en CD gaan 

dit oppakken. 

 

BR: Heeft samen met MR, FD en Virginia op de markt gestaan tijdens de opening van SAFARI. 

Vond dat ze een slechte plek hadden. Op zich was de markt wel leuk en is er ook wel aardig 

wat aanloop geweest. 

 

CD: Gaat in het clubgebouw de plafonds vernieuwen, maar vraagt zich af wanneer hij erin 

kan. AM en FD bieden aan om bij hun leden te informeren of ze 1 training willen laten 

vervallen om CD te helpen. Op de nieuwe lampen in de kleedruimten komen sensoren, zodat 

ze niet aan kunnen blijven staan. CD zal aangeven wanneer hij de werkzaamheden wil 

uitvoeren en AM en FD zullen hiermee met hun trainingen rekening houden (1 hulpochtend, 

gebruik kleedkamers e.d.). 

 

CD: Er is nog steeds geen gravel. Wel aangevraagd bij de gemeente, maar er is geen budget 

voor. 

 

CD: De houten schuur raakt steeds verder in verval. Met bestuur overleggen wat de 

mogelijkheden zijn. JB en CD gaan de kosten inventariseren. 

 

CD: ‘mist’ een gezamenlijke sportdag voor leden.  

Inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Vooral ook met de jeugd erbij. Bijvoorbeeld met 

een puzzeltocht. Er wordt mogelijk wel een ouder/kind dag georganiseerd door CD. 

 

JB2: wat als iemand alleen aan het fitnessen is en de groep is buiten de baan aan het trainen. 

Hoe zit het dan verzekeringstechnisch?  

Er is dan geen begeleiding, dus dan ook geen verzekering. Er komt een bord te hangen dat je 

zelf aansprakelijk bent als lid, dus niet de club. 

 

JB1: De grijze containers zitten constant vol. De bakken worden 1 keer per 2 weken geleegd 

en dat is veel te weinig. BT zet vaak de bakken aan de weg, of JB doet dat.  



De scholen moeten met sportdagen zelf hun rotzooi meenemen. Zo niet, dan wordt (een 

deel van) de borg ingehouden. Nogmaals aan WS vragen of ze dat goed wil doorgeven aan 

de scholen. JB1 gaat bij de gemeente informeren of we er niet 2 grijze bakken bij kunnen 

krijgen of wat de kosten zijn voor een aluminiumcontainer.  

 

AM: Kan er een afsluitbaar kastje komen voor de sleutels e.d.?  

Wordt bekeken en daar komen we op terug. 

 

AM: Blijft Paul voorzitter?  

Hierop kunnen we nu nog geen antwoord geven, maar dat weten we binnenkort en dat 

zullen we ook communiceren met de trainers/leden. 

 

AM: Mogen de jeugdtrainers zelfstandig fitnessen?  

Er zijn momenteel 2 formele inval-fitnesstrainers (IF en JJ). Zij mogen zelfstandig fitnessen na 

de trainingen. Wel gaan we bespreken wat we doen met leden die buiten de reguliere 

trainingstijden willen lopen op de baan of fitnessen. 

 

HT: Op welke avond wordt er in de vakantie getraind?  

Zowel voor de trimloop als voor de fitness wordt dit woensdagavond. JB2 gaat een schema 

maken.   

 

14.  Virginia dankt ieder voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. Er wordt nog wat 

nagepraat met een hapje en een drankje. 

 

 


