Algemene Ledenvergadering OSM '75, 18 mei 2017

Aanwezig: Josee Bos (voorzitter), Laurien Goedemans, Albert Biek en Petra Bunschoten (notulist)
MB, DL, RS, JS, JS1, AM, FH, MR, JK, ME, MH, WC, RB, JB, JB1, AM1, ES, KM, AG, AN, JB2,
PS, HN, SL, NA, MV, MH
Afwezig met kennisgeving: AA, LO, MM, AG, CD

1. Opening en vaststellen van de agenda:
Josee Bos opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Vaststellen notulen ALV 25 mei 2016:
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslagen 2016:
De jaarverslagen van 2016 worden doorgenomen en toegelicht (financieel jaarverslag volgt bij
punt 6). Naar aanleiding hiervan worden de volgende punten opgemerkt:
Startersgroepen: RS merkt op dat er weinig mensen blijven hangen. Is het een idee om aan het
eind van de cursus de andere groepen zich laten voorstellen/presenteren en mensen te laten
kiezen in welke groep ze zouden willen aanhaken.
MB geeft aan dat zijn vrouw heeft meegedaan en dat de mensen die niet geblesseerd waren en
ook het lopen wel leuk vonden zijn gebleven.
RS zou graag willen dat de groepen actiever worden om mensen te laten blijven.
RB denkt dat het misschien ook ligt aan het feit dat de bestaande groepen al zo hecht zijn dat het
soms moeite kost om ertussen te komen.
MB geeft aan dat er best heel veel gedaan wordt om mensen te laten blijven en de mogelijkheden
worden echt wel geboden om de drempel zo laag mogelijk te houden.
Over de blessures wordt ook het nodige gezegd. De Atletiek Unie heeft de intensiteit van de
trainingen al van 6 naar 7 weken laten gaan. Misschien moet het niveau bij OSM nog iets omlaag.
Een ander idee is om de deelnemers na het beëindigen van de cursus na een paar weken te
bellen om te horen hoe ze de cursus hebben ervaren.
Trimloopgroepen: JB: de woensdagavond is een tijd iets minder druk bezocht geweest. Trekt nu
gelukkig weer aan. Ook de donderdagavond is een tijdje iets minder bezocht geweest. Mogelijk
heeft dit te maken gehad met de winterdip. De overige groepen zijn al tijden stabiel.
Tijdens de clubkampioenschappen in oktober wordt de 3 km wedstrijd gelopen alleen gelopen door
de zaterdaggroep en een zeer klein groepje andere deelnemers. Blijft dit gecontinueerd? Dit wordt
besproken in het trainersoverleg eind van de maand.
Fitness: geen aanvullingen
VIB lopen: WC: Het was een redelijk stabiel jaar. Langzame tendens van minder deelnemers.
Waarschijnlijk is de keuze te veel qua loopjes in de omgeving.
Albert Biek vraagt hoe het half uur vroeger starten is bevallen. Daar zijn niet meer deelnemers
door gekomen, maar ook eigenlijk niet minder.
JS vraagt waarom je genoegen moet nemen met minder deelnemers. WC geeft aan dat het
waarschijnlijk komt omdat er minder jeugd mee doet. JS vraagt of er niet meer aan PR gedaan kan
worden bijvoorbeeld op scholen e.d. Goede ideeën zijn altijd welkom bij WC.
JB vraagt of het nog steeds geld opbrengt. Dit is wel het geval, maar niet meer zoveel als eerdere
jaren.
Algemeen: geen aanvullingen

Jeugdatletiek: geen aanvullingen
Alle verslagen worden vastgesteld.

4. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2016:
De kascontrolecommissie 2016 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.
Zij hebben wel een aanbeveling gedaan in het verslag: “Bij controle van de boekhouding hebben
we vastgesteld dat met name de declaraties van de trainers niet uitgesplitst worden en dat
daardoor een vertekend beeld van de cijfers ontstaat. Het is verstandig om naar de trainers aan te
geven dat de trainersvergoeding en de gemaakte onkosten op aparte declaraties worden
ingediend, zodat deze beter verwerkt kunnen worden. Verder vragen we het bestuur om ervoor te
zorgen dat de kascontrole eerder plaats kan vinden. We adviseren het bestuur en de
penningmeester daarom te kijken naar een slimmere inrichting van de administratie. De
penningmeester heeft hier dan minder werk aan en zal de jaarstukken dan sneller klaar kunnen
hebben.

5. Benoeming kascontrolecommissie over het boekjaar 2017:
Zowel MM als AG stellen zich voor volgend jaar opnieuw beschikbaar. Zij zijn beiden niet
aanwezig tijdens deze ALV. De aanwezige leden benoemen hen tot kascontrolecommissie 2017.

6. Financieel jaarverslag 2016:
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.
Hierna wordt er door Josee Bos en Albert Biek per pagina een korte toelichting gegeven.
We zijn voor ongeveer de helft afhankelijk van inkomsten van derden. Dit betekent dat we redelijk
instabiel zijn qua inkomsten. SOM, scholen, Bootcamp, fysiofitness, YTIN coaching, e.d.
RS vraagt zich af op welke manier het aantal leden verhoogd kan worden. Ook JS stelt vragen
over welke initiatieven we kunnen ontwikkelen om meer mensen te krijgen.
Voor de start van de bootcampclub 4.0 is geflyerd in heel Maarssenbroek. 8 mensen hebben een
rittenkaart gekocht en worden hopelijk daarna lid van OSM.
Vooruitblik 2017: contributie wordt met 1.5% verhoogd. Zie punt 7 agenda.
MB: wie zijn dubieuze debiteuren? Die bestaan niet binnen OSM. Zijn bijvoorbeeld mensen die
geen contributie betalen. Alle leden hebben de contributie betaald!
AM vraagt of we collectief meedoen aan energielevering: dit is het geval. We hebben een Toon,
waarmee we kunnen zien hoeveel energie we verbruiken, maar dit blijkt niet ideaal. We zijn
hiermee bezig. Advies AM: stoppen met Toon en terug naar tijdschakelaar.
RS: Energiekosten per jaar afsluiten bij een leverancier en niet per 3 jaar.
JK: ’s ochtends is het vaak heel warm. JB zegt dat hij het zo ingesteld heeft dat het een uur voor
vertrek uit gaat. Is het een idee om de schakelaar achter slot en grendel te zetten? Dit kan niet
omdat het een ruimte thermostaat is. Eigenlijk mogen hier een aantal bevoegde mensen aan zitten
en verder niemand. Dit gaan we bespreken en we komen hier op terug.
AM: zijn er signalen vanuit de gemeente dat we meer moeten gaan betalen? Nee, we hebben juist
meer subsidie gekregen van de gemeente.
Er is een positief resultaat over 2016.
7. Begroting 2017:
Albert Biek licht de begroting toe. De contributie wordt dit jaar met 1.5% verhoogd. Alle
aanwezigen gaan hiermee akkoord.

8. Nieuwe baan:
MB houdt een korte presentatie over de bevindingen van de ‘nieuwe baan commissie’.
Welke scenario’s zijn er? Wat wil OSM als vereniging? Indien er gekozen wordt voor een 400
meter baan moet er sowieso een andere plek gevonden worden, evt in combinatie met andere
verenigingen? Andere optie is een 300 meter baan op de huidige locatie. Wat gaat het kosten;
waar komt het geld vandaan; hoeveel mensen/vrijwilligers kun je krijgen; kun je makkelijk mensen
krijgen voor diverse taken.
Kun je op deze accommodatie een verdubbeling van het aantal leden wel aan?
Sterkte punten, zwakke punten, mogelijkheden en bedreigingen. Hier worden een aantal punten
onder genoemd.
Josee Bos licht toe wat het bestuur hiervan vindt:
-we zijn een recreatieve vereniging en iedereen doet ‘alles’ erbij
-meebewegen met de vergrijzing van de leden en mensen uit de gemeente door ook andere
activiteiten te gaan ontwikkelen
-jeugd: meer samenwerken met andere verenigingen en vooral niet willen concurreren. We kunnen
zeker uitbreiden qua jeugd. Niet de ambitie hebben om topsport te kunnen bieden. Wél alle
faciliteiten goed kunnen bieden aan alle jeugd met daarbij eventuele samenwerking met grotere
verenigingen. Het liefst gewoon het hele jaar kunnen trainen op een goede baan.
-De gemeente wil vooral inspringen op gezonde leefstijl, andere doelgroepen en samenwerkende
verenigingen.
Conclusie: een 400 meter baan is voor het huidige bestuur geen haalbare kaart. De vraag is of er
een werkgroep gevormd kan worden die zich wil gaan inzetten voor een 300 meter kunststof baan.
PS merkt een verschil op tussen seniorleden en jeugdleden. Willen we de ambitie van goede jeugd
of laten we de jeugd vallen en gaan we voor recreatief.
JS: het moet een én/én situatie zijn tussen leden die wel ambitie hebben en recreatief willen
trainen.
Er moet iets gedaan worden aan goede communicatie waardoor er meer bekendheid komt voor de
goede lopers.
AM1 geeft aan dat een 400 meter baan wel de standaard is voor wedstrijden etc. Je kunt niet aan
competities meedoen op 400 meter banen als je gaat trainen op een 300 meter baan.
JS heeft al een plek ‘gevonden’ voor een nieuwe 400 meter baan. Op het terrein van de scouting
in Maarssenbroek. Dit gebied heeft nog geen bestemmingsplan.
De vraag blijft of we dit als bestuur en als vereniging willen.
JB2 geeft aan dat er meer senior leden zijn dan jeugdleden en zou dit mee willen laten wegen in
de keuze.
DL geeft aan dat we de oude baan niet hoeven op te geven naast een eventuele nieuwe baan op
een andere locatie.
Er spelen 2 verschillende belangen: de jeugd met ambities en de senioren die recreatief willen
blijven sporten.
AM: samenwerken met bijvoorbeeld Hellas indien sporters ambities hebben. En dan wel op een
nieuwe baan op de huidige locatie.
AN vraagt of er is nagedacht over de sportlocatie op de Daalseweg. Dit is heel dicht bij Hellas en
zal dus ongetwijfeld niet voor atletiek in aanmerking komen. Maar daar weet niemand het fijne van.
Josee Bos: er zijn in principe 4 varianten waar we over gaan stemmen:
-niets doen en we zien wel waar het schip strand met de huidige baan (dit wil niemand)
-Onderzoeken van 300 meter baan: en dan multifunctioneel, kunststof en met alle faciliteiten. (24
stemmen)
-Onderzoeken van 400 meter baan: met een ander ambitieniveau (0 stemmen)
-Onderzoeken van 300 en 400 meter baan (10 stemmen)
Er volgt een discussie of alleen de aanwezigen mogen stemmen of dat alle leden dit moeten doen.
We gaan dit nakijken en anders volgt een bijzondere ledenvergadering. Mocht de stemming
rechtmatig zijn, dan gaan we het traject van de 300 meter baan onderzoeken.

9. Jubilarissen en afscheid:
AA, Albert Biek, HN en RB zijn 25 jaar lid van OSM'75. AA is er niet, maar Albert, HN en RB
worden door Josee toegesproken en ontvangen van haar een bos bloemen en een gegraveerde
OSM pen.
Frank Dignum heeft als trainer van de zaterdaggroep afscheid genomen. René Stokman is
hiervoor in de plaats gekomen.
Madeleine Sielemann heeft als fitnesstrainster van de donderdagavond afscheid genomen. Naomi
Amoah is hiervoor in de plaats gekomen.
Leonie Oude Essink heeft als bestuurslid afscheid genomen. Martien van Brakel wordt door alle
aanwezigen gekozen als nieuw bestuurslid met portefeuille juridische zaken.
10. Vrijwilligerswerk binnen de vereniging:
Petra Bunschoten gaat aan het eind van het seizoen haar functie neerleggen als secretaris van de
vereniging. Er is nog geen opvolger. Wie wil deze taak overnemen van haar?

11. Rondvraag:
RS: de OSM website is niet up-to-date en niet aantrekkelijk. Zou er een mogelijkheid zijn om de
inhoud beter te krijgen. NA doet dit nu, maar zij geeft aan dat het vooral heel moeilijk om leuke
nieuwe stukjes te vinden, nieuwe info te krijgen. AM1 heeft al met NA overlegd om dit goed voor
elkaar te krijgen. Er zou dan per ‘afdeling’ iemand moeten zijn die een dagdeel met haar wil gaan
zitten om de site up-to-date te krijgen. Hij wil haar hier wel in ondersteunen.
ES vraagt of de picknicktafels op een andere plek kunnen staan. Ze staan ’s ochtends in de
schaduw. Wordt over nagedacht.
RB: halve van de Haar wordt elk jaar gehouden in Haarzuilens. RB heeft met de eigenaar van Het
Wapen van Haarzuilens afgesproken dat we daar als club mogen omkleden en van de
accommodatie gebruik mogen maken tijdens de loop. Daar gaan we zeker op terugkomen volgend
jaar.
ME vraagt of Breukelen meer aandacht kan krijgen bij de activiteiten van OSM. Kunnen we meer
leden vanuit Breukelen werven?
MB: wat doen we nu met de baancommissie? We gaan eerst als bestuur een plan maken en
daarna wordt dit teruggekoppeld.
HN maakt zich zorgen over het teruglopen van het ledenaantal. JS reageert hierop: er is een mail
gestuurd naar alle basisscholen over een jeugddag in september om clinics te gaan geven. Er zijn
ook atletiek clinics gegeven in samenwerking met de SOM. Conclusie: er wordt aan gewerkt.
WC: de nieuwsbrief vanuit het bestuur wordt positief ontvangen. Leuk initiatief.
AM: vraagt een applaus voor het werk van het bestuur.
JB: MR en hij hebben jarenlang op de vrijwilligersdag in Bisonspoor gestaan. Als je niets doet
gebeurt er ook niets. Hij vraagt of er niet een combinatie met de jeugd gemaakt kan worden tijdens
deze dag. PS wil meehelpen. Rondmailen of er mensen willen helpen.
JB: het onkruid rond het clubgebouw moet af en toe gewied worden. Wie wil er meehelpen? JS en
ES melden zich al aan. We kunnen dit ook meenemen in het maandelijkse schoonmaakschema.

13. Sluiting:
Josee Bos bedankt iedereen voor zijn of haar komst en bijdrage en sluit de vergadering. Er wordt
nog wat nagepraat met een hapje en een drankje.

