Jaarverslag van het bestuur 2013

Beste leden,
Het jaar 2013 was weer een bewogen jaar voor onze vereniging. Niet alleen omdat
we met z’n alle weer veel kilometers hebben gelopen, maar ook omdat er veel is
veranderd en veel is gebeurd. Mooi om te zien dat de leden elkaar in voor- en
tegenspoed op sportief en privégebied kunnen en willen steunen.
Tijdens de ALV in 2013 is ons nieuwe logo gepresenteerd. Een modern, strak en vlot
logo, dat goed bij de vereniging past. Onze nieuwe gele loopshirts zijn goed
zichtbaar tijdens wedstrijden en ook de vlaggen en banners maken de club beter
herkenbaar. Wij danken Roeland ten Holder voor het ontwerp en de sponsoring van
de wedstrijdshirts.
Bij een nieuw logo past ook een gerenoveerde accommodatie. Onder de deskundige
en enthousiaste leiding van Cees van Doorn zijn sinds de zomer van 2013 een groot
aantal leden vrijwillig actief geweest bij het opknappen van het clubhuis. Zo zijn
onder andere alle plafonds vernieuwd, energiezuinige verlichting met
sensorschakelaars geplaatst, de muren, deuren en kozijnen geverfd en ga zo maar
door.
Als bestuur zijn we er trots op te zien dat het ledenaantal gestaag groeit, mede
dankzij het continue succes van de beginners clinics (Klaar4Start en Start to Run).
Dit heeft geleid tot een nieuwe trimloopgroep op zaterdagochtend. Frank Dignum is
bereid gevonden deze groep te trainen en heeft in de zomer van 2013 zijn
trainersdiploma (3) gehaald. Carolina Verspuij heeft hem daarbij op professionele
wijze begeleid. Ook hebben Dennis, Naomi, Jessie en Shannon in het voorjaar van
2013 de cursus assistent baantrainer 2 met goed gevolg afgelegd, welke cursus
eveneens mede is verzorgd door Carolina Verspuij. Een andere stap om de
vereniging te professionaliseren is de aanstelling van Nico Voicu als trainer van de
wedstrijdploeg bij de jeugd.
Als bestuur hebben we ook niet stil gezeten. We hebben de professionaliseringsslag
doorgetrokken met vrijwilligersovereenkomsten voor alle trainers en voor de trainers
en andere vrijwilligers taakomschrijvingen. Ook moeten nieuwe trainers ouder dan 18
jaar sinds 2013 een verklaring van goed gedrag aanvragen. Verder hebben we
beleid en gedragsregels voor de trainers ten behoeve van een sociaal veilige
sportomgeving opgesteld en Jack Reinders als vertrouwenspersoon aangesteld.
Binnen het bestuur zijn ook veranderingen geweest. Voorts zijn eindelijk de
afspraken met de SOM in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd en heeft Paul
Bongers na veel jaren voorzitter te zijn geweest zijn functie neergelegd. Virginia
Dignum vervult sindsdien deze functie ad interim. We maken graag van deze

gelegenheid gebruik onze grote dank aan Paul uit te spreken voor alle energie en
tijd, die hij in de vereniging en het bestuur heeft gestoken.
Rest ons iedereen een gezond sportjaar toe te wensen met veel persoonlijke
successen en records! Daarnaast bedanken wij alle vrijwilligers en alle leden die
ervoor kiezen om veelal op de achtergrond of in de anonimiteit hun bijdrage aan
onze vereniging te leveren, waardoor OSM '75 atletiek kan floreren.

Namens het bestuur van OSM '75 atletiek,
Virginia Dignum
Voorzitter (interim)

