Algemene Ledenvergadering OSM ’75, woensdag 4 juni 2014
Aanwezig: KM, CV, HH, CV, JB1, NV, PR, RB, FS, FV, WC, RT, BR, FD, GS, MM, JW, MO, HW,
BT, JB2, JF
Bestuur: Virginia Dignum (voorzitter), Albert Biek, Anita Geijtenbeek, Leonie Oude Essink en
Petra Bunschoten (notulist)
Afwezig met kennisgeving: JR, JV, SL, WS, HS, AM, JK, CH, BO, GO, CD, EA, BT, MR, CV, RJ, ES
1. Virginia opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2013 worden vastgesteld.
3. De jaarverslagen van 2013 worden doorgenomen en toegelicht (financieel jaarverslag
volgt bij punt 6). Naar aanleiding hiervan worden de navolgende punten opgemerkt:
Jaarverslag startersgroepen:
RB heeft bij zijn fysiotherapeut in Leidse Rijn flyers van OSM neergelegd. De fysiotherapeut
verzorgt voor zijn cliënten 2 avonden looptechniek, waarna het de bedoeling is dat zij
doorschuiven naar een sportvereniging. Anita geeft aan hier graag een keer bij te willen
kijken. RB gaat dat proberen te regelen.
Jaarverslag trimloop:
WC merkt op dat alle trainers een cursusdag 'bewust hardlopen' hebben gevolgd, maar dat
niet alle trainers daar iets mee doen. Dit is tijdens het trainersoverleg ter sprake geweest en
de bedoeling is, dat er een middag of avond wordt georganiseerd voor alle leden over
bewust hardlopen.
RB vraagt zich af of alle trainers zich niet moeten conformeren aan elkaar, zodat ieder
hetzelfde doet tijdens de trainingen. Het uitgangspunt is dat de trainers zich hieraan
(vrijwillig) conformeren, maar de vereniging stelt dat niet verplicht; iedere trainer geeft op
zijn eigen manier invulling aan de training.
Jaarverslag Fitness:
JB1 vraagt of de strippenkaart voor de fysiofitness al mensen heeft opgeleverd. Dit is nog
niet het geval. Ook een advertentie in de VAR heeft (nog) geen reacties opgeleverd. WC stelt
voor ook bij andere sportverenigingen in Maarssen hiervoor reclame te maken. Een zorg
daarbij is, dat het aantal aanmeldingen niet te groot mag/kan worden, omdat dan de
donderdaggroep te groot wordt. Er zou dan een andere avond fitness bij moeten komen. Dat
is nu nog niet aan de orde, maar wel een punt van overleg binnen het bestuur.
Jaarverslag Jeugd:
Naar aanleiding hiervan zijn geen vragen/opmerkingen.
Jaarverslag VIB-lopen:
Naar aanleiding hiervan zijn geen vragen/opmerkingen.

Alle verslagen worden vastgesteld.
4. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit FD en GB was zeer tevreden over de bijgehouden
financiën. Een punt van aandacht is het feit dat er geen buffer is als de verhuur van de
baan/accommodatie weg zou vallen. De kascommissie verleent decharge aan het bestuur.
5. De ALV benoemt GB en FD tot kascontrolecommissie 2014.
6. Financieel jaarverslag 2013
Albert Biek licht het jaarverslag 2013 toe:
-er is een klein positief resultaat over 2013.
-Er is het afgelopen jaar vooral veel geld besteed aan de renovatie van het clubhuis.
-In 2014 wordt bij zoveel mogelijk leden automatische incasso ingevoerd.
-De vereniging heeft geen schulden.
-Er zijn reserves voor groot onderhoud en bijzondere uitgaven.
HH vraagt of er inzicht is in de meerkosten voor de vereniging als de gemeente subsidie
wegvalt. Albert Biek geeft aan dat dit vooralsnog niet inzichtelijk is. CD is momenteel met de
gemeente in gesprek over het onderhoud van de baan, waarna inzichtelijk kan worden
gemaakt welke werkzaamheden/kosten voor rekening van de vereniging komen en op welke
termijn. De gemeente vervangt in ieder geval nog de lichtmasten door led-lampen.
HH vraagt wanneer de gemeente gaat stoppen met financieren. Hier zijn nog geen concrete
afspraken over gemaakt. Waarschijnlijk moeten we wachten tot er een nieuw college van
B&W is, voordat dit duidelijk wordt.
7. Begroting 2014
De begroting voor 2014 wordt besproken. Er is een tekort van 1000 euro begroot. De insteek
is uiteraard op 0 uit te komen. De begroting wordt goedgekeurd.
8. Contributieverhoging
Het bestuur licht toe dat de Atletiekunie de contributie heeft verhoogd met € 1,=. Deze
verhoging zal aan de leden moeten worden doorberekend. Daarnaast zal de contributie
moeten worden verhoogd in verband met de inflatiecorrectie. Het bestuur stelt voor de
contributie voor 2014 te verhogen met circa € 5,= per lid. Hierdoor komt de contributie voor
de trimloop op € 143,00 de contributie voor de fitness op € 191,00 en de contributie voor de
atletiek op € 191,00. De wedstrijdlicenties worden apart doorbelast aan de desbetreffende
leden.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Een ander aspect is de vraag hoe we de financiën voor de komende jaren gezond kunnen
houden. Het contract met de SOM loopt tot 1 januari 2016 en de inkomsten vanuit de
gemeente zijn onduidelijk voor de komende jaren, maar lijken nihil te worden.
RT vraagt zich af waarom we geen reclameborden plaatsen langs de baan. We hebben nu
een mooi fietspad langs OSM, dus wellicht dat bedrijven interesse hebben. Dit is zeker een
idee om verder te onderzoeken.
HH stelt voor om events voor bedrijven te organiseren op het complex of bijvoorbeeld
sportdagen voor bedrijven. Hier moet je wel mensen voor hebben, die dit willen
begeleiden/organiseren. Momenteel wordt het complex alleen verhuurt aan andere
verenigingen/scholen en leden van OSM vanwege de rotzooi en overlast richting de
omgeving. Ook dit idee nemen we mee om te onderzoeken.
HH vraagt naar het aantal leden. Dit blijft redelijk stabiel. Door de wedstrijdploeg bij de
jeugd worden er hopelijk meer jeugdleden lid. De prestaties van de leden zijn goed. NV geeft
aan dat een sintelbaan zoals wij hebben juist de voorkeur heeft boven een kunststofbaan
omdat dit minder blessure gevoelig is. Alleen zou de kwaliteit van het grevel beter moeten
kunnen en goed aangewalst moeten worden.
9. Sociaal veilige sportomgeving
Dit wordt toegelicht door Leonie. Zij heeft samen met CV een RI&E opgesteld. Eén van de
daaruit voortvloeiende actiepunten was het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon.
Jack Reinders is vertrouwenscontactpersoon geworden voor OSM. Ook zal Lida Bosman
naast Jack Reinders vertrouwenscontactpersoon worden.
-Er is een beleid gemaakt voor een sociaal veilige sportomgeving
-Er zijn gedragsregels opgesteld (inclusief pestprotocol), dat iedere trainer moet
ondertekenen
-Er is een taakomschrijving voor de vertrouwenscontactpersoon opgesteld.
Deze informatie is ook op de website geplaatst.
-Nieuwe trainers moeten een verklaring omtrent gedrag overleggen voordat zij als trainer
aan de slag gaan.
Vanuit de NOC/NSF wordt gestimuleerd een sociaal veilige sportomgeving te waarborgen
middels beleid, gedragsregels en een vertrouwenscontactpersoon, maar stelt het niet
verplicht. CV vraagt tot wie de jeugd zich moet wenden als dat nodig mocht zijn. Dit zijn Jack
Reinders of Lida Bosman. Hun gegevens staan op de website en op het bord in de gang.
10. Benoeming nieuwe bestuursleden:
Cas Velzel is sinds begin dit jaar adviseur van het bestuur ten aanzien van de jeugd. Het
voorstel is hem per heden als bestuurslid te benoemen. Hij wil vooral aanspreekpunt zijn
voor de jeugd, zodat zij zich meer 'gehoord' voelen binnen de vereniging.
Josee Bos wil vanaf heden nieuw bestuurslid worden. Beiden stellen zichzelf voor en worden
unaniem gekozen. Zij worden dus per 4 juni 2014 benoemd tot bestuurslid.

11. Afscheid diverse mensen:
WS stopt met de incidentele verhuur van de accommodatie en CD stopt als jeugdcoördinator
en als coördinator baanonderhoud. Zij zijn beiden niet aanwezig vanavond, maar zullen op
een ander moment hiervoor bedankt worden.
Anita Geijtenbeek stopt als bestuurslid en als trainer van de donderdagavondgroep. Zij blijft
wel betrokken bij de startersgroepen. Monique van Viegen gaat haar opvolgen als trainer. Zij
loopt al mee en gaat in september de trainersopleiding volgen.
Het bestuur bedankt Anita voor haar inzet.
12. Bedanken bijzonder lid
JB2 wordt bedankt voor al zijn hulp voor OSM. Hij is samen met CD bijna dagelijks te vinden
op het OSM terrein voor het verrichten van diverse werkzaamheden en daar is het bestuur
zeer blij mee.
13. Jubilarissen
WC, MO en JW zijn inmiddels meer dan 25 jaar lid van OSM. Zij worden hiervoor in het
zonnetje gezet. Er is ook een aantal mensen aanwezig die meer dan 15 jaar lid zijn van OSM.
De jubilarissen die nu niet aanwezig zijn krijgen op een ander tijdstip hun 'waardering'.
14. Vrijwilligerswerk
Virginia Dignum bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid bij de vereniging.
Vooral in de afgelopen periode met het opknappen van het clubhuis is de betrokkenheid van
de leden bij de vereniging gebleken. Omdat het wel vaak dezelfde mensen zijn die
werkzaamheden verrichten, wordt er gevraagd of er ideeën zijn de groep vrijwilligers uit te
breiden, bijvoorbeeld:
-de grote schoonmaak wordt door trimloop-/fitnessgroepen gedaan. In dat geval is iedere
groep 1 keer per jaar aan de beurt. CD en JB2 hebben hiervoor een schema gemaakt.
-Het baanonderhoud doet CD nu samen met JB2. We moeten proberen hiervoor een
groep(je) mensen te krijgen, die dit samen kan gaan doen.
-Onderhoud van de website. Het jeugddeel wordt gedaan door ouders van jeugdleden. Het
'volwassenen'deel moet nog worden ingevuld. Hierbij gaat het voornamelijk om het
bijhouden van actuele informatie, foto's, e.d.
-Artikelen voor de krant o.i.d. Er zijn ouders die artikelen over de jeugd schrijven. FD schrijft
meestal de artikelen over Start to Run en Klaar voor Start. Iemand anders zou best andere
leuke artikelen kunnen schrijven met een leuke foto erbij bijvoorbeeld.
-Hulp bij de VIB lopen
-Zitting nemen in het bestuur van de Stichting ten behoeve van de Vechtloop
- Het regelen van de incidentele verhuur (dit wordt per komend seizoen ad-interim
overgenomen door JB2)

RB geeft aan dat hij het schoonmaakschema een prima idee vindt. WC vraagt zich af of je dit
mag verplichten.
JB1 stelt voor om een lijst te maken waarop diverse taken staan waar mensen zich voor
kunnen aanmelden. Hiermee kun je dan een planning maken.
PR vraagt waarom we niet meer met commissies werken. Dit lijkt een goed idee in
combinatie met de takenlijst.
RT stelt voor om voor de vrijwilligers een avond of middag te organiseren. Dit wordt al
gedaan in de vorm van een BBQ o.i.d. en alle vrijwilligers krijgen een kerstpakket.
JB2 vertelt dat CD per 1 juli a.s. gaat stoppen met het onderhoud van het clubgebouw. Hij
licht het schema voor het schoonmaken dat zij gemaakt hebben toe. Iedereen is het ermee
eens dat dit een goede opzet is.
WC vraagt zich af hoe dit gecommuniceerd gaat worden met de groepen. Wordt dit een taak
van de trainer en hoe gaan we alle leden bereiken? JB2 geeft aan dat hij en CD de
communicatie over deze opzet richting de leden oppakken en dat voor de feitelijke invulling
de trainer het aanspreekpunt wordt.
15. Competitie
Albert Biek geeft uitleg over het idee om voor het komend seizoen een competitie onder de
leden te houden in diverse leeftijdscategorieën op de 10 en 21 km. Iedereen die een officiële
tijd loopt kan hiermee meedingen naar de wisselbeker van het seizoen die wordt uitgereikt
tijdens bijvoorbeeld een BBQ, de ALV o.i.d. Dit idee wordt goed ontvangen en gaan we
verder uitwerken.
16. Rondvraag
RB vraagt waarom we geen groot scherm neerzetten met de komende voetbalwedstrijden
van het Nederlands elftal. Wordt wel een leuk idee gevonden, maar er zijn weinig
voetballiefhebbers in de zaal.
NV vindt de commissies en de sponsoring goede ideeën. Dit moeten we vooral proberen te
realiseren.
KM vraagt of er bij de jeugd meer gevraagd kan worden naar interesse voor wedstrijden,
zodat meer kinderen aan wedstrijden mee zouden kunnen doen. Dit is een goed idee en zal
worden opgepakt.
JW wil graag een applaus voor het bestuur.
17. Sluiting
Virginia Dignum dankt ieder voor zijn of haar komst en bijdrage en sluit de vergadering. Er
wordt nog wat nagepraat met een hapje en een drankje.

