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Van de voorzitter namens het bestuur 
In vervolg op de nieuwjaarsreceptie en het sombere beeld dat ik schetste, wil ik jullie voorzien van een veel 

opgewektere update. Allereerst bedank ik iedereen voor de vele positieve reacties op de nieuwjaarsbijeenkomst. 

Ondanks de hogere eisen die NBB, NOC*NSF en overheden stellen aan een moderne sportvereniging en dus een extra 

belasting voor bestuurs- en commissieleden, prijzen we ons gelukkig dat 

er verschillende vacatures zijn/worden ingevuld. Beppie heeft met succes 

het Secretariaat overgedragen aan Inge Nootenboom, voor de functie van 

Voorzitter heeft Eelko Blaauwgeers zich beschikbaar gesteld en Amy en 

Erik van Woudenberg vormen de al zo lang gewenste jeugdcommissie. 

Daarnaast voert Erik een frisse wind aan in de vormgeving. Als u zijn 

aankondiging voor het Einde Seizoen Event op 13 mei heeft gezien dan 

begrijpt u wat ik bedoel.  

Ik ben van mening dat Bestuursleden het best renderen als ze hun functie 

in duo uit kunnen oefenen. Vooral tijdens piekmomenten is dat prettig én 

het afbreukrisico is kleiner door een betere verdeling van de 

belastbaarheid. Het mooiste voorbeeld hiervan is de PR-commissie die 

sinds januari 2016 succesvol door Angelien en Anouk wordt gedragen. 

Toch staan er nog een paar vacatures open. We willen graag op korte 

termijn de volgende mensen aan boord: 

 Penningmeester, die naast facturatie en registratie samen met 1, 

 liefst 2 projectleden de administratietool SportLink gaat implementeren  

 Lid PR-commissie, die de taken van Angelien kan overnemen en de site, 

 nieuwsbrief en drukwerk wil opleuken 

 Websitebeheerder: lees onze oproep verderop in deze nieuwsbrief 

 Assistent(e) Wedstrijdsecretariaat om Herbert te verlichten 

 Coördinator Veilig Sport Klimaat, die de voorbereidende taken van Lenette inkopt 

Met het huidige bestand van 100 leden verwacht ik dat we deze functies kunnen vervullen. En met ons 50-jarig bestaan 

al in het vizier hebben we dan ook veel ruimte voor onze ambities.  

Binnenkort staat de Algemene Leden Vergadering weer op de agenda. Gezien de uitermate lage opkomst in het 

verleden kiezen we dit jaar een andere manier van presenteren die voor een grotere groep toegankelijk zou moeten 

zijn. We maken een permanente slideshow die tijdens het Einde Seizoen Event op 13 mei kan worden bekeken en alle 

informatie bevat die we ieder jaar tijdens de ALV geven. Daarnaast kan je toelichting vragen van de aanwezige 

bestuursleden. We zetten een stembus neer waarin je jouw wens(-en), stem, mening, sollicitatie kan deponeren. Het 

stemrecht is uitsluitend voor leden (van jeugdleden moet één van de ouders/verzorgers als rechthebbende 

vertegenwoordiger stemmen), maar iedereen kan ideeën inleveren en ballonnetjes oplaten. We hopen met deze 

aanpak alle leden/ouders/verzorgers en hun achterban beter van dienst te zijn EN te betrekken in het succesvol 

toeleven naar het 50-jarig bestaan van OSM Basketball. 

 

Roger Clements, interim-voorzitter 

Wist je dat…? 
 
 OSM in de lift zit? We zitten nu op 

meer dan 100 leden!! 
 Onze jongens van de U12 kampioen 

zijn geworden? 
 De laatste trainingen op zaterdag 22 

april zijn? 
 We 13 mei een sportief en leerzaam 

Einde Seizoens Event organiseren? 
 Jij jouw stem kan laten gelden 

tijdens de ALV ‘Nieuwe stijl’? 
 We tijdens het Einde Seizoens Event 

13 mei ook de ALV organiseren? 
 Wij het komende seizoen weer  flink 

gaan werven voor nieuwe dames en 
meisjes voor zowel de U12 als U14? 

 De volgende nieuwsbrief half 
augustus verschijnt? 



De PR-commissie zoekt versterking! 
Wil jij ons helpen onze mooie vereniging 
regelmatig in de spotlights te zetten? Naast 
het up-to-date houden van onze FBpagina, 
website en het verzorgen van onze 
nieuwsbrief (3x per jaar) ben jij helemaal 
vrij om jouw creatieve ideeën in te brengen 
om onze vereniging bloeiend te houden. 
Dat doe je niet alleen, maar in duo samen 
met Anouk (moeder Jeslyn-MU12). 
Interesse? Spreek een van ons aan of stuur 
een mail naar pr@osmbasketball.nl. Wij 
vertellen je graag meer over deze 
superleuke vrijwilligersfunctie. 

  

 

 

Noteer in je agenda! Einde Seizoens Event 13 mei 
Zoals gebruikelijk sluiten we ons seizoen af met een leuk 

en leerzaam event in het Safari. Noteer 13 mei alvast in je 

agenda en geef je van tevoren op bij je trainer. 

Programma: 

11.30 - 12.45 Peanuts vs Peanuts match 

12.45 – 14.00 U12 - U14 match + skill challenge Peanuts 

14.00 – 14.30 Dunk contest 

14.30 – 15.45 U16 - Dames match + skill challenge 

  U12-U14 

15.45 – 17.00 U22 - Herenselectie 

 

 

Toestemming beeldmateriaal 
Regelmatig posten we leuke berichten op Facebook, onze 
website of in de plaatselijke media. Bijna altijd vergezeld 
van fotomateriaal. Op ons inschrijfformulier vragen we 
tegenwoordig om toestemming voor gebruik van 
beeldmateriaal voor promotie etc. Ben jij al langer lid en 

wil jij niet op foto’s staan die 
we gebruiken in media? Laat 
het ons s.v.p. weten, dan 
houden we daar rekening mee. 
Stuur een bericht naar: 
pr@osmbasketball.nl.  

 
 
 

 

Lidmaatschap opzeggen? Doe dat vóór 21 april! 
Wil je stoppen bij OSM Basketball? Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 21 april 2017 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. 

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 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. 

 

OPROEP! Project website OSM 
Onze Wordpress website is hard toe aan 
een onderhoudsbeurt.  Welke ouder of 
lid heeft functionele/technische kennis 
van Wordpress en zou tijdens de 
seizoensstop onze website willen 
nalopen op functionaliteit en het 
updaten van plug-ins? Laat het ons 
weten! Spreek ons even aan of stuur 
een mail naar info@osmbasketball.nl. 

mailto:pr@osmbasketball.nl
pr@osmbasketball.nl
info@osmbasketball.nl


Boek nu je vakantie via SponsorKliks! 
Met online shoppen via SponsorKliks lever 
je een financiële bijdrage aan OSM 
Basketball, zonder dat het jou een cent 
extra kost. En dat geldt ook voor het 
online boeken van jouw vakantie of 
weekendje weg. 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 boek jouw 
vakantie via deze link en je helpt onze 
club aan een leuk extra bedrag!  
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

    

      Like onze Facebookpagina! 
 

 
 
 
Kom kijken of doe mee! 3 x 3 Streetball Masters tour 
Ook dit jaar organiseert de NBB weer de 3 x 3 Streetball 
Masters Tour. De eerste voorronde start in Utrecht op 17 
april a.s. Kom ook kijken of schrijf je in! 
Meer info: klik hier. 
 
 

 
 

Haal je spelregelbewijs via 
BasketbalMasterz.nl 
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.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U-Pas/Jeugdsportfonds  
Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten. 
Daarom hebben wij het Jeugdsportfonds als partner. Dit 
fonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 - 18 jaar die 
om financiële redenen geen lid kunnen worden van een 
sportvereniging. Mocht je zelf gebruik willen maken van 
het Jeugdsportfonds of ken jij iemand in jouw omgeving 
voor wie dit een kans is? Kijk dan voor meer informatie op 
onze website. 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 op onze 
website en maak het bekend bij onze penningmeester als 
je hiervan gebruik wilt maken. 

Agenda 
 

17 april   3 x 3 Streetball Masters - Utrecht The Sport Box 

22 april   Laatste trainingen 

13 mei   Einde Seizoens Event & Algemene Leden Vergadering 

    (ouders en leden welkom!) 

23 augustus   Start trainingen nieuw seizoen  

10 september  Safarifestival 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3166
https://www.facebook.com/OSM-basketball-133176123438672/?fref=ts
https://www.basketball.nl/3x3-basketball/evenementen/streetball-masters/sbm-tour-2017
https://www.basketballmasterz.nl/spelregelbewijs/
http://www.osmbasketball.nl/post/jeugd-sport-fonds-u-pas/
http://www.osmbasketball.nl/post/jeugd-sport-fonds-u-pas/


 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


