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Wil je je lidmaatschap opzeggen? Doe dat vóór 21 april!

Het OSM Basketball lidmaatschap is een wettelijk contract dat je hebt met de vereniging. Zonder opzegging wordt deze (wettelijk en) 
stilzwijgend verlengd met 12 maanden. 
Wil je stoppen bij OSM Basketball? Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 21 april 2016 bij de ledenadministratie binnen zijn i.v.m. 
herindeling en bondinschrijvingen van de teams voor de competities. Zeg je niet vóór 21 april op, dan ben je 35% van de volledige 
contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd, na 31 augustus ben je zelfs de volledige contributie verschuldigd.

Wil je gaan basketballen bij een andere vereniging? Zorg dan voor een tijdige opzegging. De penningmeester verstrekt op verzoek een 
schuldvrij-verklaring MITS alles is voldaan. Let op!! Bij een incassobetaling wordt pas 56 dagen na betaling een schuldvrij-verklaring 
afgegeven. Deze informatie staat ook op de website.

Van de voorzitter: Nieuw elan
Dit gaat niet over mijn tijdelijke interim-voorzitterschap tot 1 juli, ik ben inmiddels al 9 seizoenen verbonden met OSM 
Basketball en daarmee gewoon een bekend gezicht en dus nu met een andere rol. Nee, ik wil graag aandacht besteden aan 
de groeiende populariteit onder meisjes voor de Peanuts en voor de U12 die een nieuw tijdperk in gaat luiden. Het is 4 à 5 
seizoenen geleden dat de MU18 uit elkaar viel waarna slechts één meisje overbleef in één van de jeugdteams binnen OSM 
basketball. Vlak daarvoor hadden de Peanuts het licht gezien en daar kwam af en toe een meisje op af. Het leuke aan meisjes 
is dat je vaak maar één keer uitleg hoeft te geven en ze precies oppikken wat je uitlegt tijdens de trainingen. Anne (nu U14, 
straks U16) was de allereerste en op enige afstand volgde in de U12 onder meer Lotte. De laatste twee jaar worden de Peanuts 
succesvol getraind door Martijn en Max. Zij begonnen vorig seizoen met drie tot vijf leden en aan het einde van het seizoen 
leverden ze een compleet team voor de U12. 

Ook dit jaar koerst het daar op af maar veel vermeldenswaardiger is dat 
er onder hun hoede meer meisjes binnendruppelden. Soms dochters 
van voormalige basketbal(st)ers maar ook meisjes zonder basketbal-
ouders. EN ze dribbelen met verve. Op het moment van het schrijven van 
dit artikel lijkt voor het seizoen 2016/2017 een heus U12-meisjesteam 
in wording, in dagelijkse bewoordingen: een meisjesteam in de 
leeftijdscategorie 10 en 11 jaar zit eraan te komen. We gaan er ons voor 
inspannen. Daarom staat deze nieuwsbrief enigszins in het thema van 
meisjes-basketbal. Of zoals de NBB het in november verwoordde op het 
Nationale Basketbal Congres: Bal zoekt Vrouw!!
Kennen jullie potentiële leden voor het meisjesteam (geboortejaren 2005 
en 2006)? Ze mogen tot half mei gratis meetrainen EN als ze lid worden, 
wordt de tipgever beloond met een aanbrengpremie van EUR 25,00. 
Deel berichten van OSM Basketball op Facebook en/of Twitter en geef er 
ruchtbaarheid aan. Jullie doen OSM Basketball maar vooral de ‘meiden’ er 
een REUZE groot plezier mee. 
PS: Ik zoek een enthousiaste opvolger voor de functie van voorzitter. 
Nieuwsgierig? Schiet mij of een ander bestuurslid gerust vrijblijvend 
aan. Je zult gemiddeld vijf uur per maand besteden aan de voorzitters-
taken. Eén keer in de vijf weken een vergadering met het eigen bestuur 
in Maarssen en drie tot vier keer per jaar een NBB-vergadering (veelal in 
Nieuwegein).

Roger Clements, interim-voorzitter

Wist je dat…?

• De laatste trainingen voor dit seizoen zijn op
woensdag 25 mei. De peanuts hebben hun
laatste training op zaterdag 21 mei.

• Je je lidmaatschap vóór 21 april moet 
opzeggen voor het volgende seizoen.

• Er ook leuke basketbal uitjes zijn. 
Tip: de play-offs van de eredivisie!

• Je je op kan geven voor basketbalkamp? 
Geef je op via de NBB site voor hét basketbal 
zomerkamp 2016! www.basketball.nl

• De U12 er wéér twee nieuwe leden bij heeft 
gekregen? Tessa en Beau: welkom!

• Er op dinsdag 24 mei om 20.00 uur de 
Algemene Leden Vergadering is? 
Ouders en leden zijn van harte welkom!

• Er volgend seizoen een heus U12 meisjesteam 
van start gaat? 

• Wij op zoek zijn naar sponsors voor 
nieuwe tenues voor de (M)U12?

• Wij MET GROTE SPOED leden zoeken voor de 
feestcommissie ter ere van ons 
40-jarig jubileum?

http://www.basketball.nl
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Basketballmasterz.nl

Op www.basketballmasterz.nl staan de spelregels van basketbal 
in heldere taal en zie je veel herkenbare voorbeelden die de regels 
verduidelijken. Zo vind je er uitleg over de twintig belangrijkste 
spelsituaties en kun je oefentoetsen maken zoveel als je wilt. Voor 
bestuurders en trainers/coaches is er extra informatie, tools en 
ander materiaal om leden net dat extra zetje te geven op weg naar 
hun spelregelbewijs. Ook leuk voor ouders om meer te weten te 
komen over de geldende spelregels!

Per 1 januari 2017 is het verplicht vanaf de U14 om dit 
spelregelbewijs te hebben! Klik hier om het spelregelboekje te 
downloaden.

Oproep voor start meisjesteam U12

Komend seizoen gaat het toch echt gebeuren…dan starten 
we met een heus MU12! Wij zoeken nog meisjes van 10-11 jaar 
(geboortejaren 2005 en 2006).
Roep de meiden uit jouw buurt, klas of vriendenkring op om 
kennis te maken met basketbal. Ze mogen tot half mei gratis 
meetrainen EN als ze lid worden, wordt de tipgever beloond met 
een aanbrengpremie van EUR 25,00.
Houd Facebook en Twitter in de gaten en deel onze 
wervingsberichten om hier zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan te 
geven. Hoe leuk zou het zijn als we komend seizoen met een goed 
gevuld meidenteam kunnen starten! Jeslyn (10 jaar/U12) vertelt 
hier graag meer over.

40-jarig jubileum OSM Basketball
1975 – 2015

OSM bestaat 40 jaar en dat willen we natuurlijk vieren!  We richten 
ons hierbij vooral op de jeugd. Hoe we hier invulling aan willen 
en kunnen geven hangt natuurlijk af van de inzet van vrijwilligers. 
Oproep: We zoeken met SPOED leden voor de jubileumcommissie. 
Wie wil deelnemen om ons jubileum een mooie invulling te geven? 
Opgeven kan via pr.osmbasketball@gmail.com.

SponsorKliks! Makkelijk verdiende inkomsten 
voor OSM Basketball!

Met SponsorKliks kun je zelf een financiële bijdrage leveren aan 
OSM Basketball, zonder dat het jou een cent extra kost. Hoe 
werkt het? Door online jouw aankopen te doen via de link van 
SponsorKliks, gaat er een percentage van het aankoopbedrag 
naar onze vereniging. Er zijn talloze bekende webwinkels bij 
SponsorKliks aangesloten: van Zalando tot bol.com. Dus shop of 
boek voortaan online via: www.sponsorkliks.com. 
Niet vergeten, want het levert onze club echte euro’s op!

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!

NBB Camp 1: 31 juli t/m 5 aug (leeftijd 15+)
NBB Camp 2: 7 aug t/m 12 aug (leeftijd 12-15 jr) 
NBB Camp 3: 14 aug t/m 17 aug (leeftijd U12) 

Locatie: Soest. Er wordt geslapen in het mooie Stayokay Soest.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding. 

Vacatures: Kom OSM versterken!

Activiteitencommissie
Aanmelden via info@osmbasketball.nl.
Jeugdcommissie
Aanmelden bij de trainer/coach of via 
info@osmbasketball.nl. 
Sponsorcommissie
Aanmelden via info@osmbasketball.nl. 

Overige taken
- Leden klusteam
- Organisatie Jubileum 40 jaar OSM Basketball
Alle aanmeldingen via info@osmbasketball.nl.

Wie is Jeslyn?
Wat vind je leuk aan basketbal: Ik vind het 
leuk om wedstrijden te spelen, vooral als 
het ook spannend is. Bij de training vind 
ik het leuk om schuin over te passen en 
als we jongens tegen de meisjes partijtje 
doen. Ik zou het leuk vinden als er een 
meisjesteam komt!

Naam: Jeslyn Sahetapy
Leeftijden: 10 jaar
Woonplaats: Maarssenbroek
School: KBS Franciscus
Voorgaande sporten: Turnen
Hobby’s: Basketballen, YouTube kijken
Lid sinds: September 2014
Team: U12

https://www.basketballmasterz.nl
http://depigeons.nl/nbb-summer-camp-2016/


OSM Basketball - De basketballvereniging van de gemeente Stichtse Vecht - www.osmbasketball.nl 3

U-Pas/Jeugdsportfonds 

Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Om dit te kunnen verwezenlijken hebben wij het Jeugdsportfonds als partner. 
Dit fonds creëert sportkansen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een 
sportvereniging. Mocht je zelf gebruik willen maken van het Jeugdsportfonds of iemand in jouw omgeving kennen waarvoor dit een kans 
kan zijn? Kijk dan voor meer informatie op onze website: http://www.osmbasketball.nl/post/jeugd-sport-fonds-u-pas/. 
Daarnaast kan je bij ons ook gebruik maken van de U-pas, die korting geeft op de contributie. 
Wil je weten of je gebruik kan maken van de U-pas? Kijk dan op onze website. Maak het bekend bij onze penningmeester als je hiervan 
gebruik wilt maken.

Safarifestival ‘Safari in beweging’
4 september 2016  

Ook dit jaar organiseren we weer ‘Safari in 
beweging’. Op deze dag kunnen inwoners 
van Stichtse Vecht onder andere kennis 
komen maken met de diverse zaalsporten in 
het Safari. Het programma wordt in 
augustus bekendgemaakt. 

Einde Seizoens Event 

Op zaterdag 21 mei organiseren we weer een Einde Seizoens Event. 
De activiteiten zullen dit jaar in het teken staan van ons 40-jarig 

jubileum. 
Voorlopig programma:

Agenda
23 april Laatste wedstrijden
21 mei  Einde Seizoens Event
24 mei Algemene ledenvergadering, 

aanvangstijd: 20.00 uur, locatie: Safari
25 mei  Laatste trainingen
28/29 mei DAS Delft Toernooi
22 augustus Start nieuw seizoen
4 september Safarifestival ‘Safari in beweging’ 

11:30 - 12:45 Peanuts
12:45 - 14:00 U12/U14
14:00 - 15:15 U14/U16

http://www.osmbasketball.nl/post/jeugd-sport-fonds-u-pas/
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Like onze facebookpagina!

Ben jij al lid van onze Facebook groep? Naast onze website zijn we 
ook actief op facebook. Via deze groepspagina van OSM Basketball 
brengen we elkaar van de laatste nieuwtjes, foto’s en filmpjes op de 
hoogte. Meld je ook aan via onze facebookpagina. 

Laatste trainingen en wedstrijden

Het seizoen loopt ten einde. De laatste trainingen zijn woensdag 25 
mei. In de meivakantie gaan de trainingen gewoon door. De laatste 
wedstrijden worden gespeeld op 23 april. Het nieuwe seizoen start op 
22 augustus 2016.

https://www.facebook.com/OSM-basketball-133176123438672/?fref=ts


OSM Basketball - De basketballvereniging van de gemeente Stichtse Vecht - www.osmbasketball.nl 4

Met dank aan 
onze sponsors:

Power4ict
SUPPORT FOR YOUR BUSINESS

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

Voor uw kantoorautomatisering




