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Basketballen in Safari!

Heeft de zomerstop gezorgd voor een lagere conditie? Hoogste tijd om weer volop 
te basketballen vanaf 6 september! 8 September is de eerste trainingsavond. Het is 
gelukt om dit jaar een trainingsavond te scoren in MFA Safari, de nieuwste sportzaal 
van Maarssenbroek te Bisonspoor! In overleg met verschillende leden is volgend 
trainingsschema tot stand gekomen.
* maandag van 18:30 tot 20:00 uur de X12, U14, U16 in Safari
* maandag van 19:30 tot 21:00 uur de DS1 in Fazantenkamp
* dinsdag van 19:00 tot 20:30 uur de U18 in Fazantenkamp
* dinsdag van 20:30 tot 22:00 uur de HS1 in Fazantenkamp
* donderdag van 19:30 tot 21:00 uur de HS2 in Fazantenkamp
* zaterdag van 11:00 tot 12:00 uur de peanuts in Fazantenkamp (de niet wedstrijd 
zaterdagen)

De Peanut-trainingen (8 t/m 11 jaar) zullen op een competitiedag in MFA Safarizijn. Op de 
andere zaterdagen zullen de Peanuts trainingen plaatsvinden in Fazantenkamp. Helaas is 
dat nu (nog) niet anders te regelen. Zie voor specifieke informatie www.osmbasketball.nl/
clubinformatie/trainingstijden/

Vier 40 jaar Maarssenbroek op 6 september sportend

De sportverenigingen van MFA Safari, waaronder OSM Basketball, organiseren op zaterdag 6 september het Safarifestival. Een dag vol sport 
in het kader van 40 jaar Maarssenbroek. Zwemvereniging MZ&PC De Fuut, OSM Badminton, OSM Basketball en volleybalvereniging VOC 
verzorgen op deze dag clinics, demonstraties en minitoernooitjes voor alle sportieve inwoners en bezoekers van Maarssen. Het festival sluit 
af met een grote reünie voor de leden en oud-leden van de organiserende sportverenigingen. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt 
door Sportfondsen, DJ Full Flavour en de gemeente Stichtse Vecht. De deelname is gratis en iedereen is welkom op deze sportieve dag.

OSM Basketball heeft in de ochtend een speciale  clinic georganiseerd voor 
iedereen t/m 14 jaar oud. Immers deze clinic gegeven door oud-Oranje-
basketballer en ambassadeur voor onze mooie sport Henk Pieterse! 

Wil je meedoen? Je kan je vooraf bij alle activiteiten in de zaal en zwembad 
aanmelden. Het kan zijn dat er meer mensen aan de clinics en toernooi deel 
willen nemen dan er ruimte is. Wil je ‘zeker weten’ op het basketbalveld staan, 
schrijf je dan in via onze website www.osmbasketball.nl. Elke helpende hand is 
6 september overigens altijd welkom!

Let op: Vermeld bij de aanmelding je naam en voor welke 
basketbalactiviteit(en) jij je aanmeldt:
10:00 tot 12:00 uur iedereen t/m 14 jaar, clinic met Henk Pieterse
13:00 tot 16:00 uur alle basketbal liefhebbers, mini toernooitjes
16:00 tot 18:00 uur iedereen, reünie receptie

Let’s go!
We starten alweer het 39e jaar van OSM Basketball en gelukkig zijn jullie daar bij! Ook zo’n zin om met je team 
weer te basketballen? In deze nieuwsbrief lees je alle nodige informatie en leuke ontwikkelingen over de start 
van het nieuwe seizoen 2014 -2015. Het bestuur wenst jullie een sportief en succesvol basketbal seizoen!

Wist je dat…?

> Voor het eerst onze jeugdteams, behalve 
de JU18, in Safari gaan trainen? 

> De eigenaar van DOK88 de vriend is 
van Ilona die speelt in het damesteam?

> Alle senioren teams spelen dit seizoen 
met een doorlopende competitie, zodat 
er geen herindeling komt na de kerst?

> Jij de grote club actie loten dit jaar via 
internet kan verkopen?

>Anouk Tiemersma het damesteam 
heeft verlaten door verhuizing en onze 
tegenstander word?

> U18 afgelopen seizoen nét geen 
kampioen is geworden?
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Recreanten basketbal 

OSM Basketball is van plan om een 
recreanten team op te zetten. Op de 
maandag- of de donderdagavond zullen de trainingen plaatsvinden. Dit 
team is bedoeld voor iedereen boven de 18 jaar die het leuk vindt een avond 
in de week lekker ontspannen te basketballen in Maarssenbroek. Ken jij een 
basketbal liefhebber die alleen wilt trainen en geen behoefte heeft aan het 
spelen van wedstrijden? Geef dit bericht door en meld diegene met alle 
contactgegevens aan via een e-mail naar wsosm75@gmail.com. Bij minimaal 8 
aanmelding komt het recreantenteam tot stand.

Tafel- en scheidsrechtercursus 

U12,U14 worden uitgenodigd om VERPLICHT deel te nemen aan de 
tafelcursus. Voor de U12 en U14 is dat op maandag 15 september 18:30uur in 
Safari. Dit zal o.a. zorgen voor meer spelregelkennis tijdens je eigen spel en is 
voor het tafelen waarbij iedereen word 
ingedeeld. Ouders worden van harte 
uitgenodigd om mee te komen. 

OSM Basketball verplicht alle wedstrijd 
spelende leden die per 1 januari 2012 
15 jaar en ouder zijn, zonder F-licentie, 
om deel te nemen aan de scheidsrechter 
cursus. Jullie ontvangen een email zodra 
de datum bekend is. Ouders en leden die 
hun kennis willen opfrissen zijn altijd van 
harte welkom om aan te sluiten. 

Wees onze unieke vrijwilliger op de vrijwilligersdag 

Zou het jou dit jaar wel lukken om 1 november slechts één uurtje 
beschikbaar te zijn voor OSM Basketball? Laat aan de winkeliers 
in Bisonspoor weten hoe leuk basketbal is en/of hoe leuk het is je 
kinderen te zien spelen, deel onze flyers uit en wees zo even OSM 
Basketball’s visitekaartje. Van 10:00 - 16:00 uur delen we shifts in, 
twee personen per uur, dus geef je gewenste tijdstip op via info@
osmbasketball.nl of via de trainer. Alvast bedankt.

Clinics op basisscholen

Oud lid Remco Kragten gaat namens OSM Basketball clinics 
geven op basisscholen. Hij doet dit vanuit zijn afstudeeropdracht 
MBO Sport en bewegen niv. 4. Remco Kragten is een fanatieke en 
goede basketballer en stort zich vanaf september t/m december 
in dit project. Het is een win-win situatie; hij vervult zijn gewenste 
afstudeeropdracht onder onze begeleiding, OSM Basketball 
word op een leuke manier bekend bij scholen en de kinderen en 
hopelijk zorgt het voor nieuwe leden. 

Wedstrijden

Hoogstwaarschijnlijk is iedereen er blij mee dat we de thuiswedstrijden blijven spelen in Safari. De sfeer is gezellig en we zien elkaar spelen 
vanaf zaterdag 27 september. Het wedstrijd-, fluit- en tafelschema voor de periode 27-09-2014 t/m 13-12-2014 staat binnenkort op www.
osmbasketball.nl. Houd dus de website in de gaten om te zien wanneer jij ingedeeld staat voor een taak. Kan je niet? Regel dan tijdig een 
gelijkwaardige vervanger, bijvoorbeeld een teamgenoot. Zodra er wijzigingen worden aangebracht, zal dit zowel persoonlijk per email als 
via de website worden gecommuniceerd. Zorg dat je op tijd aanwezig bent (20 -30 minuten voor de wedstrijd). Het niet opdagen voor fluit- 
of tafelbeurt is jouw verantwoordelijkheid. Ben je er niet dan moet je ook de consequentie van een wedstrijdschorsing dragen. Tijdens je 
eigen wedstrijd wil je ook niet zonder scheids of tafelaar zitten. 

Aanbrengen nieuwe leden 
= € 25,- verdienen

Geïnteresseerden kunnen 2 aaneengesloten 
weken vrijblijvend kennismaken met basketbal 
door mee te trainen, voordat zij besluiten 
om lid te worden. Wanneer jij als lid vóór 
1 november 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. Na 1 november zal deze bonus € 
20,- zijn. Neem dus je vrienden en vriendinnen 
mee en maak hen enthousiast voor onze 
geweldige sport! Meld ze aan via een e-mail 
naar: wsosm75@gmail.com. 
Kijk voor de juiste wijze voor aanmelden en 
opzeggen op www.osmbasketball. nl onder 
het kopje “lid worden”. Aan-of afmeldingen 
welke niet aan het ledensecretariaat gericht 
zijn kunnen niet in behandeling worden 
genomen.

Vrijwilligers worden 
niet betaald omdat ze 

onbetaalbaar zijn!
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Nieuw wedstrijdtenue

Hoe mooi zal het zijn als alle teams straks in hetzelfde OSM 
Basketball tenue rondlopen? Dat gaat vanaf dit seizoen ingezet 
worden. De dames hebben zelf sponsors geregeld, waardoor zij als 
eerste het nieuwe ontwerp zullen gaan dragen. Geel en paars zullen 
symbool staan voor de overwinningen van OSM Basketball! 

Wil jij jouw team ook in dit mooie tenue zien spelen? Zorg dan dat 
je een bedrijf weet te enthousiasmeren als sponsor. Vraag via email 
een voorbeeldbrief en informatieboekje aan die je mee kan nemen 
naar de bedrijven. 

Dames  in het nieuw

Het damesteam heeft door inzet van Ilona Verhoef twee nieuwe sponsors: DOK88, het 
watersportbedrijf voor zorgeloos vaarplezier en POWER4ICT, het automatiseringskantoor 
die zorg draagt voor een complete kantoorautomatisering. Zij sponsoren de dames met het 
wedstrijdpakket: dé splinter nieuwe tenues, team tas, een wedstrijd bal en een cassette banner. 
Tijdens de wedstrijden zullen de dames met grote dankbaarheid POWER4ICT en DOK88 promoten. 

DOK88 is een watersportbedrijf die kwaliteit levert bij technisch- en cosmetisch onderhoud aan 
boten, een grote winterstalling  heeft en ingehuurd kan worden als nautische crew. Lijkt het jou 
leuk om in een sloep te varen of te leren waterskiën/wakeboarden? Kijk op www.DOK88.nl voor alle 
informatie over dit veelzijdige watersportbedrijf.
POWER4ICT is een automatiseringskantoor die 24/7 service verleent voor het onderhoud aan 
kantoornetwerk. Naast de standaard automatisering zijn zij gespecialiseerd in het beheren van 
advocaten kantoren. De beveiliging van de vertrouwelijke documenten en de digitalisering van 
de dossier(s) en dictaten is de expertise en specialiteit van POWER4ICT. Heb jij als particulier een 
computerprobleem of wil je als bedrijf meer weten over dit ICT bedrijf? Kijk op www.power4ict.nl. 

Contributie 2014-2015

De algemene ledenvergadering heeft de volgende tarieven vastgesteld: 
€ 310,00 – Senioren (incl. competitie en op 1 januari 20 jaar of ouder) 
€ 290,00 – Jeugdlid (incl. competitie en op 1 januari 12 jaar of ouder) 
€ 270,00 – Jeugdlid (incl. competitie en op 1 januari 10 of 11 jaar) 
€ 190,00 – Trainend lid senioren (recreant, geen wedstrijden) 
€ 180,00 
€ 160,00 – Peanut-lid (8-11 jaar, training zaterdag) 
€ 10,00 – Inschrijfgeld, éénmalig 
€ 15,00 – Administratiekosten (indien incasso niet wordt geaccepteerd) 
€ 25,00 – Shirt huur
In september zal de 1e incasso plaatsvinden, in week 50 volgt de 2e incasso.

Eigen OSM webshop

OSM Basketball krijgt zijn eigen webshop voor haar 
leden! Hierop zullen OSM Basketball gerelateerde 
sportkleding en attributen te koop zijn. Het bestuur 
gaat in overleg met de leverancier over de invulling van 
de shop. OSM Basketball krijgt een percentage van de 
verkoop en de leden kunnen het de producten kopen 
tegen mooie prijzen. Binnenkort word deze link voor 
deze shop bekend gemaakt. 

Mannentenue

Power4ict
SUPPORT FOR YOUR BUSINESS

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

Voor uw kantoorautomatisering

Jij bepaald hoe groots ons 40 jarig jubileum feest word! 

Hoe groot zal het feest zijn als onze vereniging volgend jaar 40 jaar bestaat? Jij bepaald dat! Verkoop jij via de Grote Club actie een Superlot 
aan bijv. een bedrijf? Dan maken we kans op een clubfeest t.w.v. €5.000,-. Daarnaast doen we dit jaar mee aan online loten verkoop. De 
jeugdleden kunnen nog steeds ook met een inschrijfboekje langs de deuren van de buren en bij familie langs. Jij kan dit jaar via de OSM 
Basketball Grote Club Actie link loten extra snel verkopen. Deze link kan je plaatsen op je facebook en twitter. De verkoop start vanaf 15 
september. De opbrengst steken we in hét jubileumfeest van OSM Basketball! Hoe meer loten jij dus weet te verkopen, hoe groter wij in 
2015 een feest hebben met de hele vereniging! En zoals je weet houden we van een win-win actie, de koper maakt kans op de hoofdprijs 
van € 100.000 of een van de vele andere prijzen. 
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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


