JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2014

Beste leden,
2014 ligt al een tijdje achter ons, dat maakt terugkijken makkelijker. Afgelopen
ALV hebben jullie gestemd over een bestuurswissel en zijn Cas van Vezel en
Josee Bos aangetreden. Eerstgenoemde heeft wegens een verhuizing zijn taken
al moeten neerleggen. In de taakverdeling binnen het bestuur betekent dit dat
Josee Bos de nieuwe voorzitter is geworden. Het bestuur wil, zoals op de
agenda staat, Laurien Goedemans voordragen als lid van het bestuur met de
portefeuille jeugdzaken.
Terugblikkend constateren we dat we als bestuur steeds beter moeten gaan
nadenken over hoe we als club financieel gezond blijven. De gemeente Stichtse
Vecht bezuinigt en dat merken de sportverenigingen ook. Zo is de subsidie die
we ooit kregen, in 2014 geheel afgebouwd. De uitdaging is om in 2015 te
zoeken naar andere bronnen van inkomsten maar ook inzet van vrijwilligers
helpt zeker mee.
Een mooi voorbeeld van bovenstaande is ons clubgebouw wat na lang klussen
en inzet van velen inmiddels klaar is, met speciaal dank aan Cees van Doorn. Hij
is gelukkig bereid om zich hiervoor te blijven inzetten. Nu is het zaak de boel
netjes te houden; iets wat we voor het eerst gaan doen via een
schoonmaakrooster voor alle volwassen loopgroepen. De eerste reacties
hierop en de resultaten zijn erg positief.
Inhoudelijk heeft onze jeugd erg mooie prestaties neergezet het afgelopen jaar.
Jullie hebben allen kunnen lezen dat een aantal jeugdleden zich kan meten met
de top van Nederland. We zijn benieuwd of alle publiciteit hierover leidt tot
een groeiend jeugdledenaantal zoals we in het verleden hebben gekend. Voor
de volwassen loopgroepen geldt dat we afscheid hebben genomen van Anita
Geijtenbeek als trainster van de donderdagavond groep en Monique van
Viegen hebben mogen verwelkomen in haar plaats. Monique zal in 2015 de
opleiding tot looptrainster afronden.
Frans Haring heeft zich het afgelopen jaar met veel energie gestort op het
opschonen van de ledenlijst en administratie. Hij hoopt, en wij met hem, dat
nog meer leden het komend jaar kiezen voor een automatische incasso van de
contributie. Dit vereenvoudigt zijn werk maar is ook kostentechnisch voor de
club prettig.

Lida Bosman is als vertrouwenspersoon aangesteld, zodat we naast Jack
Reinders ook een vrouwelijke vertrouwenspersoon in ons midden hebben.
Nieuwe initiatieven in 2014 waren onder andere de zonneloop (met dank aan
de fietsbrug), de nieuwsbrief die elke drie maanden wordt verspreid onder alle
leden en het oliebollentoernooi in een nieuw jasje. Voor 2015 focussen we,
naast het voortzetten van bovenstaande initiatieven, op een competitie
element via de website voor jeugd en volwassen, de club van 100, het
lustrumfeest. In de komende nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte.

Namens het bestuur van OSM '75 atletiek,
Josee Bos, voorzitter

