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Klaar voor de start? We starten binnenkort met het 42e jaar van OSM Basketball!  
 
 

Van de voorzitter: Kansen en uitdagingen 
Vorig jaar deze tijd blikte ik vooruit op een bij voorbaat geslaagd seizoen. Alle teams waren voorzien van coaches en er 
waren slechts twee kleine aanvullingen binnen het Bestuur nog niet gerealiseerd. In januari een nieuwe PR-commissie, 
de overige Bestuursleden al minstens 5 jaar op hun plek, wat kan je gebeuren? Februari/maart 2016: Het Bestuur begon 
te denken over invulling van een U20 toen de geruchtenstroom aanzwelde. Eind april werd het duidelijk, teveel 
opzeggingen bij de U18 en Dames 1. 

Versterkt door het vakantiegevoel en de goede temperaturen in de tweede helft van juli is mijn brandbrief 
hoogstwaarschijnlijk grotendeels in jullie geheugen weggezakt. Om die reden nogmaals de feiten: 

 Gezocht (mede-)coach MU12: Het is heel onzeker of in augustus 

het damesteam nog bestaat. De helft van het damesteam heeft hun 

OSM-tenue in de wilgen gehangen. Naast vooral het wegvallen van een 

gezellig team vallen er ook gaten in de beoogde opvulling van 

trainers/coaches bij het nieuwe MU12.  We hebben dankzij de 

brandbrief een (tijdelijke) oplossing gevonden voor de MU12 om het 

seizoen op te starten. Bestuur en ik zijn daar bijzonder blij mee. 

Wie helpt mee? 

 Gezocht coach(-es) U16:  We hebben een mogelijke kandidaat maar die 

heeft zelf wedstrijden te spelen, hij is dus beschikbaar als co-assistent. 

Wie van de ouders wil assisteren? 

 Club secretariaat: Door drukte op het werk zoekt Beppie, met enige 

spoed, een opvolg(-st)er. Je bent lid van het Bestuur, centraal adres voor 

OSM Basketball en dus extern aanspreekpunt. Jouw taken zijn onder 

meer het opstellen van de agenda, notulen en mailafhandeling. Wie wil 

de spil van onze club worden?  

 Hoofd Technische Zaken: In deze vooral coördinerende functie ben je lid van het Bestuur. Daarnaast vraagbaak voor 

vertegenwoordigers van de teams, je regelt de ballen en teamdossiers en handelt eventuele klachten af door ze bij 

de juiste persoon/instantie te deponeren. Pak jij dit op?  

 Zaalwacht- en tafelcoördinatoren: Met ingang van augustus 2016 worden ouders van teams aangewezen als 

tafelwacht. Wil jij met de mede-ouders het zaalwachtschema opstellen? Je neemt de leiding over het klaarzetten van 

alle wedstrijdspullen voor en tijdens de thuiswedstrijd  van je dochter en/of zoon. Wie past deze sportieve 

taak/schoen? 

Kan JIJ iets betekenen? Bel me: 06 2811 2766. Je wordt met open armen ontvangen! 

Roger Clements, interim-voorzitter 

Wist je dat…? 
 
 Oud OSM dames speelster Ilona is 

bevallen van een dochter, genaamd 
Jeslynn! 

 Er dit jaar weer gestart wordt met 
een U12 meidenteam! 

 We afscheid hebben genomen van: 
Jelte Gunter (Hoofd Technische 
Zaken & Coach HS2), Merijn Kieft 
(trainer/coach U18), Cor van de Berg 
en Brian van Hal (trainers/coaches 
U16) en Alex Habteab (assistent 
trainer U14). 



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 
stellen we deze bonus bij naar € 20,-. Neem 
dus je vrienden en vriendinnen mee en 
maak hen enthousiast voor onze geweldige 
sport!  
Meld ze aan via een e-mail naar: 
ws@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. 

 

Trainingstijden 

Basketballen in Safari! Heeft de zomerstop gezorgd voor 
een lagere conditie? Hoogste tijd om weer volop te 
basketballen vanaf maandag 22 augustus!  Alle trainingen 
vinden plaats in MFA Safari, de sportzaal van Maarssen- 
broek te Bisonspoor! In overleg met verschillende leden is 
volgend trainingsschema tot stand gekomen.  
 
Klik hier voor specifieke informatie. 
 
Benieuwd naar het nieuwe wedstrijdschema? 
Houd de website in de gaten! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ben jij onze unieke vrijwilliger op de vrijwilligersdag? 
 
Zou het jou dit jaar wel lukken om zaterdag 5 november 
slechts één uurtje beschikbaar te zijn voor OSM Basketball? 
Laat het winkelende publiek 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!  
 
 
 
Safarifestival ‘Safari in beweging’ 4 september  

 
Zondag 4 september organiseren de sportverenigingen van 
het MFA Safari weer een middag voor de jeugd uit de 
Stichtse Vecht om gratis en vrijblijvend kennis te maken 
met allerlei sport- en cultuuractiviteiten. Ook OSM 
Basketball organiseert deze dag weer een aantal clinics. 
Het programma met activiteiten en wijze van aanmelden 
maken we binnenkort bekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      Like onze Facebookpagina! 
 

Peanuts Zaterdag     11.30 tot 12.30 

U12 jongens Woensdag  18.00 tot 19.30 

U12 meisjes Woensdag  18.00 tot 19.30 

U14 Maandag    18.30 tot 20.00 

U16 Maandag    18.30 tot 20.00 

U18 Woensdag  19.30 tot 21.00 

HS1 Woensdag  21.00 tot 22.30 

HS2 Woensdag  20.30 tot 22.00   o.v.b. 

Dames Woensdag  19.30 tot 21.00   o.v.b. 

mailto:ws@osmbasketball.
http://www.osmbasketball.nl/
http://www.osmbasketball.nl/%20clubinformatie/trainingstijden/
http://www.osmbasketball.nl/post/wedstrijdzaken/
mailto:info@osmbasketball.nl
https://www.facebook.com/OSM-basketball-133176123438672/?fref=ts


   
 

 

 
 
 

F-cursus voor scheidsrechters 
 
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. 
 
 
 
 

 
Ouders opgelet! Ouders ingedeeld als zaalwacht en 
tafelcoördinator 
Ouders van worden met ingang van dit seizoen 
ingeroosterd voor tafelen en zaalwacht. 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. 
Afgelopen seizoen hebben ouders de kinderen ook al 
begeleid. Het tafelen verliep daardoor beter en rustiger. 
Ook waren er ouders die vorig seizoen meehielpen de 
zaal klaar te maken voor gebruik wat als prettig werd 
ervaren. Instructies voor de zaalwacht worden op de kast 
geplakt. We stimuleren de coaches dat de ouders naast 
een rijschema ook een schema voor tafelen en zaalwacht 
maken. Het wedstrijd-
schema zal alleen 
vermelden welk team 
de zaalwacht moet 
leveren. 
 
 

Haal je spelregelbewijs via 
BasketbalMasterz.nl 
Het spelregelbewijs is per 1 
januari 2017 voor iedereen vanaf 
14 jaar verplicht. Er geldt een 
vrijstelling als de scheidsrechters 
F-cursus afgelegd is. Via 
Basketballmasterz.nl kunnen 
leden met een inlogcode dit spelregelbewijs halen. 
Hiervoor ontvangen de desbetreffende leden een e-mail. 
Als nieuw lid ben je verplicht om dit bewijs binnen drie 
maanden te halen. Het spelregelbewijs is geen licentie 
om te mogen fluiten. Klik hier voor meer informatie.  
 

 
Tafelcursus 
 
We bieden dit seizoen weer een tafelcursus aan voor 
nieuwe leden en voor leden die dit willen opfrissen. De 
cursus is ook voor ouders! Binnenkort vernemen jullie 
hier meer over. 
 
 

Contributie 2016-2017  
 
De algemene ledenvergadering heeft de volgende tarieven vastgesteld:  

€ 330,00 – Senioren (incl. competitie en op 1 januari 20 jaar of ouder) 
€ 290,00 – Jeugdlid (incl. competitie en op 1 januari 12 jaar of ouder)  
€ 290,00 – Jeugdlid (incl. competitie en op 1 januari 10 of 11 jaar)  
€ 205,00 – Trainend lid senioren (recreant, geen wedstrijden)  
€ 195,00 – Trainend lid junioren (recreant, geen wedstrijden)  
€ 170,00 – Peanut-lid (8-11 jaar, training zaterdag)  
€   10,00 – Inschrijfgeld (éénmalig) 
€   15,00 – Administratiekosten (indien incasso niet wordt geaccepteerd)  
Incasso's medio sept 2016 en medio januari 2017. 

 

Sponsor OSM Basketball met jouw 
online aankoop! 
Ga naar SponsorKliks en bestel online! 
 
Met SponsorKliks lever jij een financiële 
bijdrage aan jouw club, zonder dat het 
jou een cent extra kost. Hoe? Doe jouw 
online aankopen voortaan via 
SponsorKliks. Door via deze link online te 
shoppen, gaat er een percentage van het 
aankoopbedrag naar onze vereniging. 
Talloze bekende webwinkels zijn bij 
SponsorKliks aangesloten: van Zalando 
tot bol.com. Niet vergeten, het levert 
jouw club echt euro’s op! 

 

https://www.basketballmasterz.nl/spelregelbewijs/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3166
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3166
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3166


 


