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Van de voorzitter
Sinterklaas is weer in het land. Een mooi excuus om nog even m’n wensenlijstje bij jullie te deponeren. Want graag zou
ik onderstaande cadeautjes willen:
- 2 deeltijd secretarissen
- 1 hoofd Technische Zaken
- 1 voorzitter
- 2e trainer JU12
- 5 leden feestcommissie
- 5 leden jeugdcommissie
- 4 vaste zaalwachten
- sponsor Heren-tenues
- transparante basketbalborden
- transparante(re) balustrade tribunes

Wist je dat…?
 Onze voorzitter Roger is
genomineerd voor Vrijwilliger van
het jaar gemeente Stichtse Vecht?!
 Het Damesteam in het nieuwe jaar
weer meespeelt in de competitie?
 Wij nog steeds op zoek zijn naar
nieuwe dames en meisjes (U12)?
 De MU12 momenteel nr. 1 staat in
de competitie?
 We 14 januari een Nieuwjaarsevent
organiseren mét een gezellige
meet&greet voor ouders en leden?
 Team U18 voortaan ‘U20’ gaat
heten?


Best wel een lang lijstje voor een, voor het overige, enorm tevreden
voorzitter. Ik word omringd door zeer welwillende vrijwilligers:
bestuurs- en commissieleden en (co-)trainers/coaches. En ook al word
ik zeer eervol naar voren geschoven voor een verkiezing, ik wil vooral
benadrukken dat ik niet alleen mijn taak als Voorzitter, en voorheen als
Penningmeester, kan of had kunnen volbrengen. Het team van
vrijwilligers dat iedere keer weer bereid is ook aan de kar te trekken maakt het succes van OSM Basketball. Ik durf
namelijk een aanwas van rond de 35 leden in pakweg 6 maanden met recht best wel succesvol te noemen. De helft van
deze aanwas concentreert zich in de jongste jeugdteams. Als dit succes doorzet, moeten we mogelijk gaan denken aan
een wachtlijst voor die teams omdat de handjes ontbreken om het te kunnen bolwerken. Dat zou ik enorm jammer
vinden. Want door gezonde aanwas binnen de teams kan een contributiestijging worden voorkomen of kunnen
trainingsuren worden uitgebreid EN kunnen we verder bouwen aan de toekomst. Daarmee zijn we weer bij mijn
wensenlijstje. Als meer ouders en leden mee helpen dan wordt het werk van het huidige vrijwilligersteam verlicht en
kunnen we mooie stappen maken in een betaalbaar blijvend en groeiend OSM Basketball. Vele handen maken licht
werk, dus denk en praat mee.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een mooi begin van 2017.
Roger Clements, interim-voorzitter

Trainingen in december
Op 5 december en in de kerstvakantie gaan de trainingen in principe gewoon door. De trainers
zullen zelf met hun teams afstemmen wie er beschikbaar is en of er voldoende opkomst is.

*** Duizendpoot Roger Clements genomineerd als Vrijwilliger van het jaar 2016 Stichtse Vecht ***
‘Onze voorzitter, maar ook penningmeester, technische commissie, scheidsrechter, zaalwacht,
trainer/coach…Roger is de rots in de branding voor de basketbalsport in de gemeente Stichtse Vecht! Een
prettig, bevlogen persoon die anderen weet te stimuleren. Die creatieve en zeer goede ideeën aandraagt om
de vereniging draaiende en bloeiende te houden en de activiteiten zelf, of samen met anderen, succesvol
uitvoert. Ook bewaakt hij de gezonde, goede sfeer van onze vereniging. Hij kan goed omgaan met de jeugd, is
de motor achter de vereniging en hij steekt echt zijn nek uit voor de leden en de sport’.
Met deze motivatie hebben wij als bestuur Roger ook dit jaar voorgedragen als ‘Vrijwilliger van het jaar 2016
Stichtse Vecht ’. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersmarkt op 5 november bereikte ons het goede nieuws dat
Roger één van de drie genomineerde vrijwilligers is. Dat vinden wij natuurlijk helemaal terecht! Wij zijn
apetrots op deze nominatie en wij duimen dat hij gekozen wordt als dé Vrijwilliger van het jaar. Op 25
november wordt tijdens het Vrijwilligersfeest in Breukelen bekendgemaakt wie de Vrijwilligersprijs wint. We
houden jullie op de hoogte via Facebook!

Noteer in je agenda! Nieuwjaarsevent 14 januari a.s.
Breng nieuwe leden aan
en verdien € 25,-!!
Wanneer jij als lid een nieuw lid aanbrengt,
dan ontvang je van OSM Basketball € 10,bij inschrijving en nog eens € 15,- wanneer
de volledige jaarcontributie door het
nieuwe lid is voldaan. Dus je kunt een
eindtotaal van € 25,- verdienen!
Geïnteresseerden kunnen 2x vrijblijvend
meetrainen, voordat zij besluiten lid te
worden. Dus neem je vrienden en
vriendinnen mee en maak hen enthousiast
voor onze geweldige sport!
Meld ze aan via een e-mail naar:
la@osmbasketball.nl. Kijk voor de juiste
wijze van aanmelden en opzeggen op
www.osmbasketball.nl onder het kopje ’lid
worden’. Aan- of afmeldingen die niet aan
het ledensecretariaat gericht zijn kunnen
niet in behandeling worden genomen.

We hebben sinds de zomer liefst 34 nieuwe leden, dus hoog
tijd om kennis te maken! We organiseren vanaf 13.30 uur
een mixtoernooi voor de jeugd gevolgd door een leuke,
informele meeting vanaf 17.15 u met een hapje en drankje
voor ouders en leden. In december ontvangen jullie
hiervoor een uitnodiging.

Like onze Facebookpagina!

F-cursus voor scheidsrechters

Haal je spelregelbewijs via
BasketbalMasterz.nl

De F-cursus voor scheidsrechters is er
voor alle leden die op 1 januari 2017
15 jaar of ouder zijn, voor oudere
spelers die dit nog niet hebben én
voor ouders die willen. Kinderen die
jonger zijn en interesse hebben mogen ook meedoen.
De F-cursus wordt in september georganiseerd. De leden
die dit aangaat worden hiervoor via de mail uitgenodigd.

Wie tussen 1998 en 2001 is
geboren en geen scheidsrechters
F-licentie heeft, mag het
spelregelbewijs halen. Als je de
spelregels beheerst, is dat leuk
voor jezelf, de scheidsrechter én je
hele team! Want het spel verloopt sportiever, en jij en je
teamgenoten maken ook nog eens meer kans om te
winnen als je weet waar de spelregels over gaan. Via
Basketballmasterz.nl kun je met een inlogcode, die je via
je club kunt aanvragen, dit spelregelbewijs halen. Het
spelregelbewijs is geen licentie om te mogen fluiten. Klik
hier voor meer informatie.

Ouders opgelet! Ouders U12 ook in nieuwe jaar
weer ingedeeld als tafelcoördinator én zaalwacht
Ouders van (M)U12 worden in het nieuwe jaar ook weer
ingeroosterd voor tafelen. Bij het tafelen worden ouders
en kinderen aan elkaar gekoppeld: twee kinderen tafelen
en één ouder kijkt met ze mee. Als ouder heb je hiervoor
niet veel basketbalkennis nodig. Het tafelen verloopt zo
beter en rustiger. Afgelopen augustus hadden we via de
nieuwsbrief aangekondigd dat ouders worden ingedeeld
als zaalwacht. Dat was tot nu toe nog niet gebeurd, maar
in het nieuwe jaar delen we ouders in om de zaal klaar te
maken voor gebruik. Instructies voor de zaalwacht
worden op de kast
geplakt. Het
instructiedocument
vind je ook op de
website. We
stimuleren de
coaches dat ouders
naast een rijschema
ook een schema voor tafelen en zaalwacht maken zodat
voor iedereen duidelijk is wanneer je aan de beurt bent.

Sponsor OSM Basketball met jouw
online aankoop!
Met online shoppen via SponsorKliks lever
je een financiële bijdrage aan OSM
Basketball, zonder dat het jou een cent
extra kost. Hoe werkt het? Shop online bij
de webwinkel van jouw keuze via de link
van SponsorKliks. Van elk aankoopbedrag
gaat er een percentage naar onze
vereniging. Dus klik snel via deze link naar
Bart Smit, Aktiesport, Bol.com, Zalando,
Mediamarkt etc. en shop jouw
sinterklaas- en kerstaankopen bij elkaar.
Je helpt onze club aan een leuk extra
bedrag!

We verwelkomen maar liefst 34 nieuwe leden én oud-leden!
Peanuts
Arian Aminipanah
Jesse van Rijneveld
Sahin Öner
Loïs Lew
Tess Nelissen
Kobe Smeets
Thymen Kuyper
Vincent van Ginkel
Sara Mostafa

(M)U12
Mandy Dijkstra
Beau van Horst
Lise Lotte van der Wal
Saatje Dinh
Platon Kotenev
Ruben Medar
Tygo van Amstel
Fabian de Coo
Boet Bartels

U14
Chiwei Kuo
U18
Lars van Katwijk
Dames
Mariëlle van de Munt
Naomi Polanen
Veronica Terpstra
HS1
Nico Wubs
Mitz Lansing

Oud-leden opnieuw lid
Roy Aqaidi (U18/20)
Randy van Wijk (U18/20)
Tim Wouters (U18/20)
Iain Lourens (U18/20)
Linda Dijs (DS1)
Tiana van Vlierd (DS1)
Chris van Eyk (HS1)
Wouter de Reus (HS2)
Niels Schoumans (HS2)

Nieuwe trainers/coaches en vrijwilligers stellen zich voor
Geert-Jan Medema – trainer/coach U14
Ik ben Geert Jan, samen met Nick trainer en coach van de
U14. Ik ben de vader van Sander (U14) en Lieke ( MU12).
Zelf heb ik jarenlang actief basketbal gespeeld, eerst bij
Celeritas in Groningen, later bij Arriba in Enschede en ook
nog een paar jaar in Den Haag. Daar ben ik ook trainer
geweest van een team, toen heette dat nog de Kadetten.
Mijn basketbalervaring was nog een beetje roestig toen ik
dit seizoen begon. Ik moet nog steeds wennen aan het
spelen in 4 kwarten en de line-up voor de wedstrijd. De
U14 is een leuk team en ik vind het trainen en coachen erg
leuk om te doen. Mijn voornaamste doel is om te zorgen
dat iedereen plezier heeft bij het basketballen. In het
dagelijks leven ben ik als projectmanager bij een
ingenieursbureau bezig met projecten in industriebedrijven
zoals voedingsmiddelen en farmaceutische fabrieken.

Mart Dijkstra & Dorien Medema – trainer/coach MU12
Mijn naam is Mart Dijkstra, vader van Mandy (MU12).
Sinds een aantal weken train ik de MU12 samen met
Dorien. Ik heb zelf geruime tijd gebasketbald en ben in
het bezit van een CIOS-diploma. Momenteel ben ik
werkzaam in de evenementenbranche waar ik onder
andere verantwoordelijk ben voor de sportieve
evenementen voor bedrijven. Mijn doel voor de meiden
is om ze een goede basisvaardigheid van het basketbal
aan te leren. Dit wil ik doen door verschillende
oefeningen aan te bieden zonder het saai te maken. Ook
vind ik het belangrijk dat de meiden hun standaard
motoriek verbeteren waardoor het bewegen op zich
soepeler zal gaan. Dit samen met wat conditietraining
moet er wat mij betreft voor gaan zorgen dat de meiden
de toppers van OSM gaan worden!
Mijn naam is Dorien Medema, moeder van Lieke (MU12)
en Sander (U14). Ik ben de coach en assistent-trainer. Ik
ben kinderrevalidatiearts en tijdens de trainingen en
wedstrijden verzorg ik het EHBO-deel. Mart en ik vullen
elkaar goed aan en samen met een enthousiast
meidenteam maken we er een heel leuk jaar van!
Raoul Sahetapy – trainer/coach U16
Ik ben Raoul Sahetapy, samen met Jasper van Vugt
trainer/coach van de U16 en vader van Jeslyn (MU12) en
Dylano (U16). Ik ben 44 jaar en geboren en getogen in
Utrecht. Ik ben werkzaam als docent lichamelijke
opvoeding op het Leidsche Rijn College, waar ik mij o.a.
ook bezighoud met data-analyses en zo'n beetje alles wat
met cijfers te maken heeft. In het verleden heb ik ook een
aantal managementtaken vervuld en ben ik geruime tijd
topsportcoördinator geweest, waarbij ik o.a. de
samenwerking tussen de school, gemeente en uball mede
heb opgezet. Ik heb zelf mijn hele jeugd aan atletiek
gedaan en ik heb een aantal jaren gebasketbald bij
Cangeroes en OSG in Utrecht.

Harrie Koene – trainer/coach U12
Sinds begin dit seizoen train/coach ik de U12 jongens, het
team waarin ook mijn zoon Rens speelt. Vanaf mijn 11e
heb ik fanatiek gebasketbald, eerst op schoolpleintjes, en
vanaf 1980 bij Cheetah in Nijmegen. Ik begon daar bij de
aspiranten (nu U14) in een team waarvan de kern 6 jaar
bij elkaar bleef. Het resultaat van die eenheid was dat we
ons in 1985 mochten laten kronen tot Nederlands
kampioen. Daarna verhuisde ik naar Amsterdam, waar ik
een aantal jaar in een studententeam bij de Sharks heb
gespeeld, vooral voor de lol. De enkele trainingen die ik
vorig jaar met OSM Heren 1 meedeed, drukten mij vooral
met de neus op het feit dat zo langzamerhand de jaren
wat gaan tellen. Ondanks al die jaren basketbalervaring,
heb ik nog nooit eerder een team getraind. Ik zie de
voornaamste uitdagingen bij de U12 in het bijbrengen
van basistechnieken, maar vooral het hebben of krijgen
van plezier in het spel en het kweken van een teamspirit.
Voor elkaar werken, elkaar helpen en elkaar dingen
gunnen.

Vacature Ledensecretariaat vervuld
Wij zijn heel blij dat Gwynneth Pandt (moeder Cheyenne MU12) zich bereid heeft gevonden om het
Ledensecretariaat van Herbert over te nemen. Welkom
Gwynneth!

Wij zoeken nog versterking!
We zijn nog op zoek naar de broodnodige
versterking om onze mooie vereniging
draaiende te houden. Wil jij je voor onze
vereniging inzetten? Op basis van een
vacature of wil je jouw expertise op een
andere manier inzetten? Voor bijvoorbeeld
een los project of gedurende een bepaalde
periode…wij staan open voor een leuke
samenwerking en gaan graag in gesprek met
jou. Interesse? Stuur een mail naar
info@osmbasketball.nl . Onze vacatures
vind je hier.

Agenda
Vrij 25 november 2016

Uitreiking vrijwilliger van het jaar- Stichtse Vecht

Woe 30 november 2016

Sinterklaastraining (M)U12

Zat 3 december 2016

Sinterklaastraining peanuts

Woe 4 januari 2017

Vrienden/vriendinnentoernooi U12/MU12 (onder voorbehoud!)

Zat 14 januari 2017

Nieuwjaarsevent

Don 20 april 2017

Algemene Leden Vergadering (ouders en leden welkom!)

Zat 13 mei 2017

Einde Seizoens Event

