Algemene Ledenvergadering OSM '75, 25 mei 2016

Aanwezig: Josee Bos (voorzitter), Laurien Goedemans, Leonie Oude Essink, Albert Biek en Petra
Bunschoten (notulist)
WC, SL, AM, MM, JB, NI, HS, CD, JV, WS, ES, GS, FV, FD, VD, MR, RB, JS, NA, DL, JK
Afwezig met kennisgeving: FH, GD, PV, JK, MV

1. Opening en vaststellen van de agenda:
Josee opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Vaststellen notulen ALV 27 mei 2015:
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2015 worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslagen 2015:
De jaarverslagen van 2015 worden doorgenomen en toegelicht (financieel jaarverslag volgt bij
punt 6). Naar aanleiding hiervan worden de volgende punten opgemerkt:
Startersgroepen: VD merkt op dat een volgende Start to Run groep mogelijk op een avond gaat
trainen ipv de gebruikelijke zaterdagochtend.
Trimloopgroepen: niets aan toe te voegen.
Fitness: niets aan toe te voegen.
VIB lopen: JV merkt op dat voor hem 11 uur vaak te laat is. De VIB organisatie heeft besloten het
komend seizoen een half uur eerder te starten zodat er hopelijk meer deelnemers zullen zijn. Ook
de Maarssenrun wordt in de toekomst een speciale VIB loop. SL merkt op dat het aantal leden van
OSM dat hieraan deelneemt te wensen over laat. We gaan evalueren wat de reden is waarom
leden niet komen.
CD merkt op dat het altijd moeilijk is om 'Hazen' te vinden, terwijl er in het OSM ledenbestand
genoeg mensen zijn die het zouden kunnen.
Algemeen: AM merkt op dat de naam van het verslag niet juist is. Dit wordt gewijzigd in
Jaarverslag OSM’75 Atletiek en Rekreatiesport.
Jeugdatletiek: HS wil graag een emailadres voor alle jeugdtrainers. Alle mail kan hij naar Laurien
sturen en zij zorgt dat het bij de jeugdtrainers terecht komt.
Alle verslagen worden vastgesteld.

4. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2015:
De kascontrolecommissie 2015 bestaat uit MM en AG.
Zij waren zeer tevreden over de bijgehouden financiën. De kascontrolecommissie vond geen
onregelmatigheden en alles was volledig en transparant. Zij verleent decharge aan het bestuur.
5. Benoeming kascontrolecommissie over het boekjaar 2016:
MM stelt zich voor volgend jaar opnieuw benoembaar. AG is nu op vakantie. We gaan ervan uit
dat zij zich ook opnieuw benoembaar stelt. Mocht zij dit niet willen dan gaan we een extra ALV
houden in het komend jaar.
De aanwezige leden benoemen hen tot kascontrolecommissie 2016.

6. Financieel jaarverslag 2015:
Dit jaarverslag is niet gestuurd via de mail omdat er ook persoonlijke informatie van derde partijen
in staat en we vinden dit als bestuur niet netjes. Er zijn wel vragen waarom dit vanavond pas ter
inzage ligt. Afgesproken wordt dat we het verslag volgend jaar van te voren gaan mailen naar
leden die hier expliciet om verzoeken.
We houden een korte leespauze om de aanwezigen de gelegenheid te geven het verslag door te
nemen. Hierna wordt er door Albert per pagina een korte toelichting gegeven.
Er is een positief resultaat over 2015. JS vraagt of het vernieuwen van het riool ook te maken heeft
met de drainage van de baan. Dit zijn aparte zaken.
Alle leden hebben de contributie betaald. 75% betaalt nu per incasso.
SL vraagt waarom het bedrag van € 6000,00 euro als dotatie onderhoud wordt genoemd. Albert
geeft aan dat dit een willekeurig bedrag is.
AM vraagt welke energiezuinige maatregelen er zijn genomen om de energiekosten te beperken.
Albert geeft aan dat de lampen vervangen zijn, op veel plaatsen lichtsensoren zijn geplaatst en op
de verwarming en gas zitten 'slimme' meters.
VD merkt op dat Klaar voor Start tegenwoordig Start to Run heet.
JV merkt op dat de postgiro tegenwoordig ING heet.
JV vraagt waar advertenties voor geplaatst worden. Dit is bijvoorbeeld gedaan voor Start to Run
en ook voor het vinden van een nieuwe jeugdtrainer is een advertentie geplaatst.
JB vraagt waarom we veldhuur betalen. Dit betalen we aan de gemeente voor het gebruik. Elk jaar
gaat dit omhoog met de inflatie. De huur van de accommodatie aan derden is dit jaar verhoogd en
ook de huur voor de Sport Opvang Maarssen wordt ieder jaar geïndexeerd.

7. Begroting 2016:
Albert licht de begroting toe. De contributie wordt dit jaar niet verhoogd. JS zegt dat de contributie
van de vereniging redelijk hoog is als je het vergelijkt met andere verenigingen. Zeker als je kijkt
naar de faciliteiten van onze baan e.d.
8. Jubilarissen en afscheid:
GD, ES en GS zijn 25 jaar lid van OSM'75. GD is er niet, maar GS en ES worden door Josee
toegesproken en ontvangen van haar een bloemenbakje.
VD is helaas gestopt met haar bestuurstaken. Ook zij krijgt alvast een bloemenbakje. Op 4 juni
gaan we als bestuur afscheid van haar nemen en zullen haar dan nogmaals bedanken.
CD is gestopt met het onderhoud van de baan e.d. Hij blijft wel als trainer actief. Hij wordt heel
hartelijk bedankt voor alle jaren goede zorgen en krijgt een bon.

9. Vrijwilligerswerk binnen de vereniging:
Het blijft lastig om genoeg mensen te mobiliseren. Het schoonmaakschema loopt prima en
daarover is iedereen erg tevreden. Er is een aantal klussen dat nu blijft liggen: o.a. sleutelbeheer,
uitgifte van kleding, website beheer (NA geeft aan dat ze dit wel wil gaan doen. VD wil haar
helpen), aanleveren van informatie voor de website is ook een belangrijk punt. JS wil over de
wedstrijden wel een stukje schrijven met het liefst wat foto's erbij. Opgemerkt wordt dat het dan
ook leuk zou zijn om dit naar de VAR of naar de Vechtstroom te sturen. De aanwezige
jeugdtrainers willen dit oppakken.
Josee vraagt hoe we aan meer vrijwilligers kunnen komen. JB geeft aan dat hij veel wil doen, maar
niet de vervanger van CD gaat worden. We zouden een schema moeten maken om met een
aantal mensen wat klussen te gaan doen. Net als het schoonmaakschema bijvoorbeeld. Hier gaan
we aan werken. RJ gaat het buitengebeuren coördineren. De aanwezigen denken dat het per
groep makkelijker gaat dan dat mensen apart worden gevraagd om te komen helpen. Dus
aansluitend aan de training bijvoorbeeld. Dit gaan we verder uitwerken.
Kledinguitgifte: NA stelt voor om het 1 volwassene en 1 iemand van de jeugd te laten doen. Zij wil
in elk geval wel helpen. AM gaat in zijn groep vragen of iemand dit samen met NA wil gaan doen.

Sleutelbeheer: er wordt nog iemand gezocht die wil zorgen voor het sleutelbeheer. Er zijn
momenteel 150 sleutels in omloop. Wordt in de nieuwsbrief gezet. CD stelt voor om het in groepen
onder te verdelen. Vooral het onderling doorgeven van sleutels is belangrijk om door te geven,
zodat er zicht blijft op waar alle sleutels zich bevinden.
10. Baan:
Josee licht toe dat de atletiekunie is geweest om naar de staat van de baan te kijken. Afgelopen
jaar is er met de baan veel ellende geweest. De verspringbak is afgekeurd en de kogelring is ook
niet goed. De gemeente heeft een gesprek met het bestuur gevoerd. We hebben een aantal
verzoeken ingediend bij de gemeente. Op korte termijn wordt de toplaag van de baan vernieuwd.
Waarschijnlijk gaat dit in de zomervakantie gebeuren. De verspringbaan en de kogelring worden
ook vernieuwd. De gemeente wacht nog op prijzenopgaven voordat hij definitief toezeggingen kan
doen. We kunnen er wel vanuit gaan dat deze zaken op korte termijn gaan gebeuren door de
gemeente. Het streven is in elk geval dat we hier als club zo min mogelijk last van gaan
ondervinden. Het gesprek met de gemeente verliep in goede harmonie. Het bestuur denkt dat
zowel de gemeente als OSM beiden belang hebben bij een goede baan.
Op lange termijn moeten we gaan kijken naar een nieuwe baan. We moeten gaan inventariseren
wat we willen vernieuwen. Wordt het een kunststofbaan? 400 meter baan? De gemeente wil wel
een gedeelte vergoeden, maar we zullen om te beginnen vooral moeten kijken naar wat we nodig
hebben. De moeilijkheid is dat je met veel meer zaken rekening moet houden. Waar komt de
nieuwe baan, hoe gaat de buurt reageren, moet er geheid worden voor een kunststofbaan
vanwege de zachte ondergrond, hoe kun je de baan meer multifunctioneel maken, etc.
Gevraagd wordt wie er zou willen helpen met brainstormen. JS stelt zich beschikbaar voor deze
denktank.
De trainers gaan in hun groepen vragen wie er mee wil denken in deze commissie. AM merkt op
dat het verstandig is om eerst te gaan kijken naar de haalbaarheid van een nieuwe baan voordat je
gaat denken aan sponsorverwerving e.d.
SL merkt op dat er nog een plan ligt van 25 jaar geleden. Mogelijk kunnen we daar nog iets mee.
Voorstel is om in september een groep bij elkaar te hebben die hiermee aan de slag wil gaan.
AM vraagt of we als vereniging mee kunnen/mogen kijken naar het vervangen van de toplaag van
de baan dit jaar. Hoeveel cm van de baan moet eraf om goed resultaat te krijgen? AM wil hier
graag meedenken. Advies van de atletiekunie nemen we in elk geval mee. We moeten eerst de
gemeente afwachten. Zodra we meer weten van de gemeente zullen we dit delen met alle leden.
Josee vertelt dat we aan het brainstormen zijn over het starten van een groep die niet- of minder
kunnen hardlopen. Hierbij willen we inspelen op het vergrijzen van onze club, teneinde leden te
behouden die graag willen blijven bewegen, maar ook lid willen blijven gezien de sociale contacten
binnen de vereniging. BR is bij een wandeltrainersdag geweest om te kijken of dit een mogelijke
uitbreiding zou kunnen zijn voor onze vereniging. We zijn dit aan het onderzoeken en laten het
weten zodra er meer duidelijkheid over is.
SL merkt op dat er bij een van de gezondheidscentra in Maarssen ook een wandelgroep bestaat,
"sportief wandelen", waarvoor momenteel een wachtlijst is. Dit geeft aan dat er vraag naar is en
kan voor ledengroei zorgen als wij dit als vereniging kunnen opzetten.

11. Competitie wisselbeker 5, 10, 21 en 42 km:
De aanmeldingen zijn niet binnen gestroomd. Zeven mensen hebben zich aangemeld voor de
competitie. AM merkt op dat dit waarschijnlijk niet leeft binnen onze vereniging, omdat de meeste
leden niet erg competitief zijn ingesteld.
Josee deelt de prijzen uit aan de aanwezige winnaars. Zij krijgen een fles doucheschuim.
We gaan dit binnen het bestuur evalueren en besluiten of we deze competitie gaan stopzetten of
gaan continueren of mogelijk anders gaan invullen.
12. Rondvraag:

JB vraagt aandacht voor de coopertest. Er is niet erg veel animo voor. Ook voor de zonneloop op
3 jul a.s. vraagt hij aandacht.
WCr vraagt of er een tweede groep voor de fitness gevormd kan worden. Het is nu nl best een
duur abonnement voor de fitness leden. We gaan dit op de agenda zetten voor komende
bestuursvergadering.
SL vraagt een applaus voor het werk van het bestuur.
FD noemt ook de coopertest op 11 juni a.s en de zonneloop op 3 juli a.s. Zijn vraag is of er weer
een jeugdloop van 1 km gehouden moet worden, gezien het lage aantal deelnemers vorig jaar. DL
geeft aan dat de jeugd niet graag mee doet met zulke wedstrijden en dat hier geen animo voor is
bij de jeugd. Besloten wordt dat de 1 km jeugdloop van het programma afgehaald wordt. De
kidsrun van 300 meter op de baan was wel een succes vorig jaar en wordt dan ook in stand
gehouden.
A.s. maandag heeft FD overleg met iemand van Natuurmonumenten over de Zonneloop. Er wordt
gedacht aan een permanent parkoers met km aanduiding in het natuurgebied aan de andere kant
van de fietsbrug. FD koppelt dit terug als hij meer weet.
GS vraagt of de bootcampclub mogelijk ook een avond bootcamp kan gaan geven op OSM, zodat
OSM ook een bootcampgroep kan oprichten. Dit wordt moeilijk, omdat JH namens de
bootcampclub trainingen geeft en dit dus niet onder OSM valt.
AM geeft aan dat het mogelijk is dat we dit soort oefeningen zelf uitbreiden in de trainingen of
meer de nadruk leggen op andere vormen van bewegen (meer oefeningen, minder lopen?).
Er wordt wel aangegeven dat er ook leden zijn die puur voor het hardlopen komen, en minder
interesse hebben in dit soort oefeningen. Mogelijk is het beter dat de training verlengd wordt voor
extra oefeningen zodat het niet ten koste gaat van de "looptijd". AM merkt op dat de zaterdag
training al 2 uur duurt en daardoor goed geschikt is voor de afwisseling lopen/oefeningen.
JS wil de kogels voor het kogelstoten in verschillende kleuren verven. De kogels zijn zo versleten
zijn dat de kilogrammen die erop staan niet meer te lezen zijn. Door de verschillende kleuren kun
je de kogels in gewicht uit elkaar houden. Leuk initiatief waar in overleg met Laurien naar gekeken
gaat worden.
JS wil graag sweaters voor de jeugd tijdens de wedstrijden. Met het logo van OSM achterop. NA
en JS komen met een voorstel. De jeugdleden moeten deze kleding wel zelf betalen.
De wedstrijden worden door de jeugd goed bezocht en er wordt goed gepresteerd.
13. Sluiting:
Josee bedankt iedereen voor zijn of haar komst en bijdrage en sluit de vergadering. Er wordt nog
wat nagepraat met een hapje en een drankje.

