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Gevonden geld voor OSM Basketball!!

Deze maand maakt SponsorKliks € 59,39 over aan OSM Basketball. 
Dit is gratis bij elkaar gesponsord (dank!) door voorafgaand aan een 
online aankoop of reservering eerst naar de SponsorKliks pagina 
van OSM Basketball te gaan. 
Vergeet de volgende keer dat jij online 
gaat shoppen niet om ook eerst naar 
http://www.sponsorkliks.com/partners.
php… te gaan. Het kost jou geen cent 
extra, maar levert wel echte euro’s op 
voor jouw basketbalclub.

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 22 april is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
In de andere bijlage van de email tref je de agenda met de punten 
die we gaan bespreken en de notulen van de ALV 25-04-2015. Alle 
leden zijn welkom en worden vriendelijk verzocht de notulen vooraf 
door te nemen. Indien er dan nog vragen over zijn, kunnen deze 
gesteld worden. Leden hebben bij de Algemene leden Vergadering 
dé uitgesproken kans om te zeggen of te vragen wat zij willen. 
Deel je klachten, je opvallende punten, je wensen, je pluspunten, je 
ambities, je interesse voor inzet voor de club etc. Ook wordt er dan 
altijd gestemd over de contributie voor het nieuwe sportseizoen. 
Het nieuwe trainingsschema zal ook besproken worden. Wij roepen 
dan ook alle leden, ouders en trainers/coaches op om woensdag 22 
april naar Safari te komen van 19:30-20:30uur. Tot dan!

Peanuts wedstrijd 

De onderlinge wedstrijd van onze Peanuts werd eind december 2014 positief ervaren. Vol energie renden de kinderen heen en weer, pakten 
de bal van elkaar af, vroegen enthousiast met de handen omhoog om de bal, schoten raak in de basket en hadden zichtbaar plezier! Het was 
zo’n succes, dat Martijn van Ligten (trainer van de Peanuts) nog een keer een onderlinge wedstrijd organiseert voor onze jongste leden. Het 
zou heel prettig zijn als andere leden weer coach- tafel- en fluithulp willen bieden. Geef het door aan info@osmbasketball.nl. En de andere 
leden en ouders zijn natuurlijk weer van harte welkom onze jongste leden aanmoedigen op 25 april in Fazantenkamp! 
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Waarom heb je gekozen voor OSM Basketball? Vanaf mijn 15e 
basketbal ik. Op mijn 34e kwam ik bij OSM Basketball terecht, 
omdat het de enige vereniging momenteel is in Stichtse Vecht en 
de oom van mijn vrouw is een van de eerste leden. We hebben een 
erg leuk team, we doen ook leuke dingen samen zoals uitjes e.d.

Wat regel jij voor OSM Basketball? 
Ik doe de wedstrijdsecretariaat. Dat houdt in dat ik alle teams 
inschrijf bij de bond, spelers indeel in teams (zoals leeftijd dat 
aangeeft), ik doe dispensatie aanvragen voor spelers die lager of 
hoger willen spelen. Ik regel ook verder ook de zaalruimte voor 
de trainingen en wedstrijden bij Sportfondsen. Tevens deel ik de 
scheidsrechters en tafelaars in bij de thuiswedstrijden. Wanneer een 
wedstrijd dreigt niet door te kunnen gaan wordt ik benaderd om 
mogelijkheden van verplaatsen uit te zoeken en uit te voeren. 
Ledensecretariaat houdt in dat ik een aanmeldformulier ontvang, 
de inschrijving voldoe, en het formulier doorgeef aan de 
penningmeester. Is het nieuw lid een spelend lid, dan moet ik deze 
indelen bij een team en dit doorgeven aan de bond. 
Men kan mij benaderen als er te weinig spelers zijn voor een 
wedstrijd, zodat ik de tegenstaander kan inlichten en mogelijk de 
wedstrijd verplaatsen. Ook bij het ontdekken van fouten in het fluit-
tafelschema wordt ik graag op de hoogte gebracht. Nieuwe leden 
kunnen bij mij met allerlei vragen terecht.

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Werken, veel, veel, veel tv kijken (films en series) en met goed weer 
klussen aan mijn motoren. Uiteraard tijd met het gezin spenderen.
Wat is nog meer leuk om van jou te weten? Ik ben geboren en 
opgegroeid op Curacao. Tot mijn 20ste. Vanaf toen kwam ik naar 
NL om te studeren. Ik ben getrouwd met een nichtje van Leo. Wij 
hebben twee super lieve en leuke dochters, waar erg veel van 
houden. Ik kan nergens in Maarssen komen zonder leerlingen of 
oud leerlingen tegen te komen. Gelukkig heb ik een goede band 
met ze…

Wie is Herbert?
Naam: Herbert La Nooy
Leeftijd: 40
Woonplaats: Maarssenbroek
Werk: Onderwijs / Afdelingsleider 
2 VMBO (nieuwe term voor 
coordinator)
Voorgaande sporten: Volleyball 
(tot mijn 18e dit echt gedaan 
samen met basketball)
Hobby’s: Basketballen, motorrijden 
en onderhouden/klussen (aan de 
motor dus)
Lid sinds: 2009

Scheidsrechterscursus 

11 januari was de scheidsrechterscursus voor alle leden van 
15 jaar en ouder. Alle zes aanwezigen hebben hun F-licentie 
behaald. Hoogstwaarschijnlijk is (rond) 12 september 2015 de 
scheidsrechters cursus. Alle leden van 15 jaar en ouder dienen hier 
verplicht aan deel te nemen. Zo delen we met elkaar de tafel- en 
fluittaken. Het niet opdagen op de cursus levert diegene een boete 
op, immers moet de vereniging kosten maken voor de cursus. 
Leden van 14 jaar kunnen desgewenst met dispensatie ook alvast 
meedoen met de cursus en het examen afleggen. 

Safari is in beweging

Het Safarifestival, Safari in beweging, neemt vaste vormen aan. 
De verenigingen die in Safari gevestigd zijn, zijn druk bezig met 
de organisatie van het festival. Houd zaterdag 5 september alvast 
vrij in je agenda! Volleybal, badminton, De Fuut, de dansschool , 
de Yogaclub, de bibliotheek en de fysiotherapie en natuurlijk OSM 
Basketball organiseren deze leuke dag. Basketbal zal zijn tussen 
13.00 tot 18.00 uur. Dank aan Beppie voor haar actieve deelname 
namens OSM Basketball voor de organisatie van het Safari Festival. 
Dit wordt het openingsevent en dan zijn alle leden welkom van 
15:40-18:00uur voor onderling toernooi.  

Trainen in Safari

Het is gelukt! Bijna de hele vereniging gaat ook trainen in safari! 
Maandag- en woensdagavond worden de trainingsavonden. De 
Peanuts zullen hoogstwaarschijnlijk op zaterdag in Fazantenkmap 
blijven trainen. Het trainingsschema zal op de website verschijnen. 

NBB Summer Camps

Wil jij deze zomer training krijgen van fantastische coaches? Wil jij 
deze zomer een week lang basketballen met leeftijdgenoten? Wil 
jij in het nieuwe seizoen je teamgenoten een stapje voor zijn door 
extra trainingen in de zomer? Wil jij hard werken, je skills verbeteren 
en plezier maken? Geef je dan snel op voor de mooiste NBB week 
van je leven!
 
Camp 1: Zondag 19 juli tot en met vrijdag 24 juli is voor jongeren 
van 15 jaar en ouder
Camp 2: Zondag 26 juli tot en met vrijdag 31 juli is voor jongeren 
van 12 tot 15 jaar
Camp 3: Zondag 2 augustus tot en met woensdag 5 augustus 
is voor de kinderen
 tot en met 12 jaar
 
Locatie: Soest. Er wordt 
geslapen in het mooie Stayokay 
Soest en trainen in Sporthal de 
Engh.
 
Voor meer informatie en 
aanmelding: http://www.
basketball.nl/jeugd/nbb-
camps

NBB CAMP WEEK 1LEEFTIJD: 15 JAAR EN OUDERAANKOMST: ZO. 19 JULIVERTREK: VR. 24 JULIHEAD COACH: ERIC BUIS

NBB CAMP WEEK 3LEEFTIJD: T/M 12 JAARAANKOMST: ZO. 2 AUGUSTUSVERTREK: WO. 5 AUGUSTUSHEAD COACH: JEANINE TJIN-A-SIOE

NBB CAMP WEEK 2LEEFTIJD: 12 T/M 15 JAARAANKOMST: ZO. 26 JULIVERTREK: VR. 31 JULIHEAD COACH: GEORGE ABBRINGHINSCHRIJVEN: WWW.BASKETBALL.NL/CAMPS
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LOCATIE: SOEST INFORMATIE: T 030 75 13 516 E CAMPS@BASKETBALL.NL
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Afmeldprocedure

Het OSM Basketball sportabonnement is een jaarcontract. Zonder 
opzegging wordt deze (wettelijk en) stilzwijgend met 12 maanden 
verlengd. Wil je stoppen bij OSM Basketball? Wij horen graag de 
reden. Wanneer je twijfels hebt, zoek contact met het bestuur en/of 
kom naar de Algemene Leden Vergadering zodat we kunnen kijken 
wat verbeterd dient te worden. 

Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 21 april 2014 bij de 
Ledenadministratie binnen zijn i.v.m. herindeling en bond 
inschrijving van de teams en voor competities. Bij te laat 
opzeggen ben je tot 1 september 35% van de contributie van 
het nieuwe seizoen verschuldigd, daarna ben je de volledige 
seizoenscontributie verschuldigd. Wil je gaan basketballen bij een 
andere vereniging? Vraag dan bij onze Penningsmeester, Roger 
Clements, een schuldvrij verklaring aan. Meer informatie op onze 
website.

Aanmeldprocedure

Heb jij vrienden of buren die 
ook willen komen basketballen? 
Meld ze aan voor het nieuwe 
seizoen en als diegene het hele 
jaar lid blijft, kan jij 20 euro in je 
basketbaltas steken! Download 
het inschrijfformulier op www.
osmbasketball.nl en laat daarop 
schrijven dat hij/zij via jou 
komt. Lever dit formulier in bij 
de trainer  of e-mail het naar 
wsosm75@gmail.com.

Agenda
19 april   Zorg en Zekerheid Leiden Basketball, 3-on-3 tournooi

22 april   Algemene Leden Vergadering te Safari

25 april   OSM Basketball’s Peanuts Toernooi te Fazantenkamp

14/15 mei  DAS Delft, hemelsvaartstoernooi 

22 t/m 24 mei  DSBV Punch Delft , Internationaal toernooi (IT17)

19 juli t/m 24 juli NBB Camp > 15 jaar 

26 juli t/m 31 juli NBB Camp 12 - 15 jaar

2 aug. t/m 5 aug. NBB Camp <12 jaar

5 september  Safari in Beweging te Safari

± 12 september  Scheidsrechterscursus + examen

Laatste trainingen

Het is weer tijd voor een 
afscheid van het basketbal 
seizoen 2014-2015. In de 
week van 20 t/m 25 april heeft 
iedereen zijn laatste training. 
De Peanuts sluiten het seizoen 
af met een wedstrijd tijdens 
hun reguliere trainingstijd.

Zomerstop niet via Facebook 

Houd onze Facebook pagina tijdens de 
zomerstop in de gaten! Af en toe zullen mensen 
initiatief nemen om een balletje te gooien in 
Pauwenkamp en dan telt: hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde! 
Ben jij al lid van onze Facebook groep? 
Via Facebook brengen we elkaar van de laatste nieuwtjes, 
wedstrijdfoto’s en filmpjes op de hoogte. 
Like: https://www.facebook.com/pages/OSM-basketball/13317612
3438672?fref=ts
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Met dank aan 
onze sponsors:

Power4ict
SUPPORT FOR YOUR BUSINESS

+31 (0)30 7600888  -  www.power4ict.nl  -  info@power4ict.nl

Voor uw kantoorautomatisering


