TRIMLOOP-ORGANISATIE - JAARVERSLAG
Dit jaarverslag gaat over het trimloopseizoen 2013-2014.
VIB-lopen
Er is weer een seizoen VIB-lopen achter de rug. De weergoden waren ons
deze winter gelukkig beter gezind dan het seizoen daarvoor. We kijken
daarom met tevredenheid terug op geslaagde trimlopen, zonder veel
problemen of ongemakken, en veel tevreden lopers. Het deelnemer-aantal
blijft redelijk constant, schommelend tussen de 250 en 300. Vooral de hazen,
die door Cees elke keer weer met de nodige creativiteit aan de start worden
verzameld, worden door veel lopers erg gewaardeerd.
Voor de toilet- en watervoorzieningen waren we dit seizoen genoodzaakt om
uit te wijken naar OutdoorInn (‘ het duikcentrum’ ), wat financieel wel een flinke
extra kostenpost betekende. Maar mede omdat de inschrijfprijs dit zeizoen met
1 euro is verhoogd, en we weinig slecht weer hebben gehad, hebben we
financieel toch nog een aardig resultaat geboekt.
Omdat dit Outdoor-centrum ook een zeer geschikte ruimte heeft voor de
inschrijving, omkleden/sanitair, en tevens de catering van ons kan/wil
overnemen, praten we momenteel over een verhuizing naar hun lokatie. Dit zal
financieel gunstiger uitpakken, en meer professionele uitstraling gaan geven,
en minder vrijwilligersactiviteiten betekenen. Ook gaan we kijken of we de
kosten voor de zeer summiere dienstverlening door de Maarsseveens plassen
niet kunnen verminderen.
Daarnaast was er dit jaar natuurlijk het afscheid van Harry Grotenhuis (mister
VIB), die er na 37 jaar trimlooporganisatie mee is gestopt. We hebben na de
Maarssen RUN op gepaste wijze afscheid genomen van Harry.
Ook Wilter had aangegeven te willen stoppen. Op zijn verzoek voor nieuwe
vrijwilligers zijn enkele reacties binnengekomen, maar nog geen nieuwe
coordinator. Omdat we nu waarschijnlijk gaan verhuizen en er een deels nieuw
team wordt gestart, plakt hij er nog een seizoen aan vast.
Ook dit jaar weer dank aan alle vrijwilligers die de vib-lopen elke maand weer
mogelijk hebben gemaakt: Marc, Jan, Harry, Theo, Bep, Tineke, Bernadette,
Marjan, Ria, Cees, Roelant, Fennie, Edwin, Stef, en alle hazen en wie ik
verder nog vergeten ben.
VECHTLOOP
De Vechtloop wordt georganiseerd door de Stichting Vechtloop, waar namens
OSM75 Harry en Wilter in het bestuur zitten, naast vertegenwoordigers van
Haddekik en de oranjevereniging. De Vechtloop was in 2013 weer zeer druk
bezocht en een geslaagd, gezellig evenement, met weer vele OSM-leden aan
de start, en ook een aantal als vrijwilliger. Door de vakantieperiode was het
aantal jeugdlopers wat minder, maar het aantal volwassenen was zeer groot.
In totaal verschenen bijna 1100 lopers aan de start !
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