Algemene Leden Vergadering OSM '75, 27 mei 2015
Aanwezig: Joke H, Ruud T, Jan Be, Wilter C, Marc R, Frans H, Jan de W, Marianne van M, Joke K,
Anita G, Ben R, Jeroen V, Jan Bl, Judith B, Hans de W, Frank D
Josee Bos (voorzitter), Albert Biek, Virginia Dignum, Leonie Oude Essink, Laurien Goedemans en
Petra Bunschoten (notulist)
Afwezig met kennisgeving: CV, SL, MO, CD, AM, HH, MV, GB, CH
1 Opening en vaststellen van agenda:
Josee opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. We beginnen met bubbels en taart
met logo vanwege het 40 jarig jubileum dit jaar. Dit is precies vandaag.
2 Vaststellen notulen ALV 4 juni 2014:
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2014 worden ongewijzigd vastgesteld.
3 Voorstel tot benoeming van Laurien Goedemans tot bestuurslid:
Laurien is als opvolger van Cas Velzel aanspreekpunt voor de jeugd geworden en heeft ook een
aantal bestuursvergaderingen bijgewoond. Voorstel is Laurien Goedemans per heden tot
bestuurslid te benoemen. Ze stelt zich voor en wordt unaniem gekozen en is dus per 27 mei 2015
bestuurslid met portefeuille jeugdzaken.
4 Jaarverslagen 2014:
De jaarverslagen van 2014 worden doorgenomen en toegelicht (financieel jaarverslag volgt bij
punt 7). Naar aanleiding hiervan worden de volgende punten opgemerkt:
Jaarverslag van het bestuur:
Geen op- of aanmerkingen.
Jaarverslag trimloopgroepen:
Geen op- of aanmerkingen.
Jaarverslag VIB lopen:
Er is een verslag gemaakt van het jaar 2014. Er is een aantal veranderingen doorgevoerd, o.a. de
omkleedlocatie. Het bestuur is content dat Wilter heeft aangegeven de VIB lopen ook komend
atletiekseizoen te willen organiseren.
Jaarverslag startersgroepen:
Er zijn in 2014 nog wel redelijk wat mensen gestart. Gemiddeld blijven er 6 a 7 mensen 'hangen'
bij de club. In 2015 zijn er minder mensen die blijven. Dit lijkt een landelijke tendens te zijn. De
KNAU is druk bezig om een ander programma te ontwikkelen. Anita gaat over 2 weken naar een
vergadering van de KNAU. In september 2015 start er sowieso weer een nieuwe cursus van de
KNAU bij OSM.
Jaarverslag fitness:
Judith licht dit toe: De donderdaggroep van Madeleine loopt prima. De groep van Ben is erg klein.
Hier gaan we als bestuur met Ben nog verder over doorpraten en acties uitzetten. Het streven is
voor de zomervakantie duidelijkheid te hebben.
Het onderhoud van de apparatuur verloopt redelijk. De komende periode zal wel het nodige aan
apparaten vervangen moeten worden. Judith is heel tevreden over de schoonmaak. De aankleding
van de fitnesszaal gaat ook nog gebeuren de komende periode.
Jaarverslag jeugd:

De conclusie van het verslag is dat het steeds beter gaat. o.a. Hans de Wild houdt de website voor
de jeugd bij en zorgt voor de stukjes in de krant. Elke week zijn er wel aanvragen van kinderen die
een keer willen meetrainen. Het aantal jeugdleden lijkt iets toe te nemen t.o.v. vorig jaar.
Alle verslagen worden vastgesteld.
5 Verslag kascontrolecommissie 2014:
Josee licht toe dat degenen die de kascontrole hebben uitgevoerd afwijkt van de vorig jaar
benoemde kascontrolecommissie en verzoekt de aanwezige leden er alsnog mee in te stemmen
dat de kascontrolecommissie 2014 bestaat uit Gert Bunschoten en Marianne van Maanen. Alle
aanwezigen zijn akkoord. De kascontrolecommissie was zeer tevreden over de bijgehouden
financiën. Zij vond geen onregelmatigheden en alles was volledig en transparant. De
kascontrolecommissie verleent decharge aan het bestuur.
6 Benoeming kascontrolecommissie over het boekjaar 2015:
Frank geeft aan nog te willen nadenken of hij zich voor boekjaar 2015 benoembaar stelt.
Aangezien de kascontrolecommissie moet worden benoemd door de ALV en hij om deze reden
vanavond kenbaar moet maken of hij zich benoembaar stelt, zegt hij het niet te doen. Marianne
van Maanden stelt zich samen met Gert Bunschoten benoembaar. De aanwezige leden benoemen
hen tot kascontrolecommissie 2015.
7 Financieel jaarverslag 2014:
Albert Biek licht het jaarverslag 2014 toe:
Er is vorig jaar veel geïnvesteerd in het clubhuis. Ook is er veel geld uitgegeven aan de
jeugdtrainers.
De locatie van de VIB is gewijzigd. Dit heeft ook extra kosten met zich meegebracht.
Door de Start to Run zijn er ongeveer 10 tot 12 nieuwe leden bijgekomen. Dit is ongeveer het
aantal dat heeft opgezegd. De groep die 'de toekomst' heeft, lijkt toch de jongvolwassene groep te
zijn. Tijdens de volgende bestuursvergadering zal er overleg zijn met Carolina over een loopgroep
voor jongvolwassenen.
Balans: Voorschot Praag. Dit is als voorschot betaald voor de vliegtickets en komt in de begroting
van 2015 weer terug.
Er is ook een schoonmaak machine gekocht.
Kosten: Ben vraagt of de verlichting goedkoper is door de nieuwe lampen. Albert zegt dat er veel
geïnvesteerd is en dat dat terug te zien moet zijn in de kosten.
Contributie is een grote inkomstenpost.
Ruud vraagt of er een buffer is voor groot onderhoud en atletiekspullen bijvoorbeeld. Die is er
aldus Albert. Het springkussen is verzekerd, dus echt grote onverwachte uitgaven lijken er niet te
komen.
Voor volgend jaar staat de vernieuwing van het schuurtje op het programma.
Albert en Wilter gaan nog een aparte afspraak maken over de VIB kosten/baten.
Er is per saldo een klein positief saldo over 2014.
8 Begroting 2015:
De begroting van 2015 wordt besproken.
Er lijkt een tekort van 2000 euro. De huisvestingskosten zijn een grote kostenpost; de
kogelstootring is onlangs vernieuwd en het schuurtje wordt vernieuwd. Ook zijn de kosten voor de
selectietrainer van de jeugd in verhouding hoog.
Er zijn voldoende reserves om voorziene en onvoorziene kosten te dekken, maar we moeten ook
naar de toekomst kijken.
Wilter merkt op dat er wel vragen zijn over de kosten van de selectietrainer van de jeugd. Het
bestuur heeft over 2015 met de selectietrainer afspraken gemaakt over de maximaal te vergoeden
kosten. Het bestuur houdt hier de vinger aan de pols. Het bestuur houdt ook goed in de gaten of

deze kosten wel goed in verhouding blijven staan tot het aantal jeugdleden en bijvoorbeeld de
contributieverhoging.
De verschillen in budget van 2014 en 2015 worden per post doorgenomen en toegelicht.
De opbrengsten worden toegelicht. Er wordt een klein negatief saldo verwacht.

9 Contributieverhoging:
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2015 te verhogen met 1,5%. Frank zet hier
vraagtekens bij, omdat hij dit niet terug ziet in de begroting. Albert licht toe dat deze verhoging
noodzakelijk is voor onvoorziene uitgaven in de toekomst en om te zorgen dat er een goede
balans blijft tussen in- en uitgaven. De verhoging wordt dan in rekening gebracht bij de facturatie in
de tweede helft van dit kalenderjaar.
Ruud vraagt hoe onze contributie is t.o.v. andere atletiekclubs in de omgeving. Hier zitten we in de
laagste regionen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
10 40 jarig jubileum OSM'75:
Het 40-jarig jubileum wordt gevierd op 5 juli gelijk met De Zonneloop. Wilter geeft aan dat dit gelijk
is met de start van de Tour de France in Utrecht. Wellicht komt hier nog een alternatieve datum
voor. De commissie gaat hier binnenkort over vergaderen. Wordt vervolgd.
11 Jubilarissen:
Conny, Joke, Ruud en Betty zijn al 25 jaar lid van OSM. Zij krijgen een leuke attentie in de vorm
van bloemenkistjes en een gegraveerde '25 jaar' pen.
Carolina, Jeroen, Jan en Dick zijn 15 jaar lid van OSM. Zij krijgen een gegraveerde '15 jaar' pen.
Carolina wordt vertegenwoordigd door Jeroen. Dick is niet aanwezig. Conny en Betty zijn ook niet
aanwezig. Er zal gezorgd worden dat de attentie bij hen terecht komt.
12 Vrijwilligerswerk binnen de vereniging:
Het schoonmaakschema werkt erg goed; Veel enthousiaste mensen en er wordt goed
schoongemaakt. De formulieren om vrijwilligers te werven waren geen succes; er is erg weinig
respons op gekomen helaas en degenen die hebben gereageerd doen al vrijwilligerswerk voor de
vereniging.
13 Competitie wisselbeker voor komend seizoen:
Josee licht de competitie toe. Het is de bedoeling om middels een link op de website een
wedstrijdtijd in te vullen. (Zie: http://osm75-atletiek.nl/club-wisselbeker/). Je kunt per
leeftijdcategorie invullen en per afstand. Er is per persoon 1 afstand waarop je kunt winnen. Het
loopt van ALV tot ALV en het moet een officiële tijdregistratie zijn. Hier wordt enthousiast op
gereageerd.
14 Rondvraag:
Wilter: vraagt hoe het staat met de website. Wie houdt hem bij? Virginia doet het beheer en Anita
doet het deel voor/over de jeugd. Virginia vertelt wat er op bijgehouden wordt. Ook de besloten
Facebook groep wordt even benoemd.
Idee is om in de volgende nieuwsbrief de diverse links te noemen.
Ben: er wordt nogal rommel achtergelaten door de jeugd. De jeugdtrainers moeten pas weg gaan
als alle kinderen weg zijn. Volgende week overleggen Laurien en Josee met de jeugdtrainers. Zij
zullen dit bespreken. Inmiddels is er ook een opruimschema gemaakt voor de jeugd. Dat lijkt nu
beter te gaan.
Ook de SOM is niet netjes met opruimen en er 'verdwijnen' ook spullen (raketwerpers). Binnenkort
is er een overleg met hen en wordt dit meegenomen.
Het bestuur geeft aan graag te willen horen als er zaken niet goed lijken te gaan, alleen dan kan
het bestuur hier iets aan (proberen te) doen.

Jan: bij de coopertest vanavond was een zeer matige opkomst (7 mensen). Mogelijk door
aansluitende ALV? Vorige keer was het wel zeer druk bezocht. Volgende keer is de coopertest op
donderdag, dus we gaan het gewoon nog een keer proberen.
Judith: bedankt het bestuur.
Jan: Er gaan ontzettend veel plastic bekers doorheen. Hij vraagt of iemand een idee heeft om de
afvalcapaciteit te verminderen. Er zijn speciale bekerinzamelbakken. We gaan kijken of we hier
iets op kunnen verzinnen.
15 Sluiting:
Josee dankt ieder voor zijn of haar komst en bijdrage en sluit de vergadering. Er wordt nog wat
nagepraat met een hapje en een drankje.

