OMNIVERENIGING DES SECRETARIAAT
p/a Janwillem Mekkering
Emmerwolderweg 6, 9791JA Ten Boer

Openbare Bestuursvergadering 2019
Datum:
Tijd:
Waar:

dinsdag 16 april 2019
20:00 uur
Ineke Kuil, Standwerker 31

Aanwezig bestuur:
Afwezig bestuur:
Aanwezige leden/ouders:

Ineke Kuil, Hilda Mekel, Marlies Wezeman, Janwillem Mekkering (verslag),
Alyta en Willem-Jan Holtland, Arjen Cappon , Lineke, Daan Johannes,
Jacques

Bijgevoegd: Bijlagen Financiën en jaarverslagen.
Agenda:



Notulen OBV 2018
Contactpersoon Free Running

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Aandacht seksueel misbruik kinderen sportvoorzieningen
b. Valpreventie ouderen onder aandacht gem. Groningen en Ten Boer
c. Functie voorzitter vacant
d. Verplichtingen DES/trainers in de toekomst beter vastleggen
e. Géén Roefeldag 2019
3. Notulen van de OBV 2018
4. Jaarverslagen 2018:
a. Algemeen
b. Oud-fit
c. Volleybal
d. Free Running
5. Financiën:
a. Jaarverslag 2018
b. Begroting 2019
c. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Rondvraag
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8. Sluiting
1.

Opening bestuursvergadering.
Ineke zit voor.
Free Running. Deze relatief jonge sport is vooral populair
onder jeugd. Wordt inmiddels met succes wekelijks gegeven.

2.

Ingekomen stukken / mededelingen
a. Aandacht seksueel misbruik kinderen sportvoorzieningen. Risico is laag binnen de disciplines bij DES.
Wordt niet actief op gehandeld.
b. Functie voorzitter vacant
Sinds aftreden Karen is DES nog steeds op zoek naar voorzitter voor de vereniging. Tot nu toe geen
enkelen kandidaat. Ineke neemt nog steeds de functie tijdelijk waar.
c. Verplichtingen tussen DES en trainers in de toekomst (beter) vastleggen.
Wat door het plotselinge vertrek van zowel onze gymnastiek-en streetdancedocent naar boven is
gekomen is het ontbreken van clausules bij vertrek.

3. Notulen OBV 2018.
Geen opmerkingen
4. Jaarverslagen 2018:
a)
b)
c)

5.

Algemeen. Voorstel Open dag Dorpsplein Ten Boer Moves 7+8 en 14+15 juni. Geen
Roefeldag 2019.Meer advertenties in bokkeblaadjes om leden te genereren.
Kwiek en Fit. Cursus valpreventie heeft twee nieuwe leden opgeleverd. Nu 15 leden waarvan
12 actief. Zie bijlage1
Volleybal. Positief jaar, zie bijlage 2
Free Running gaat best wel goed. Inmiddels rond de 24 leden. Daarom de populatie op
leeftijd in twee groepen ingedeeld. Ook financieel op orde Zie bijlage 3.
Er is een inmiddels contactouder, naam bij bestuur bekend. De contactouder is, omdat
zijn/haar kind deel neemt aan Free Runnen, een korte schakel in de communicatie met de
trainers.

Financiën
a. Jaarverslag 2018. Zie bijlage
b. Begroting 2019. Zie bijlage
c. Verslag van de kascommissie wijst uit dat DES er goed voor staat. Er zijn weinig
betalingsachterstanden. Een betalingsachterstand wordt actief geprobeerd op te lossen.
Afstoting Streetdance heeft positief effect op de balans. In- en uitgaven zijn logisch. Het
bestuur verleend Hilda decharge.

6.

Benoeming nieuwe kascommissie.
Daan Johannes en Arjan Cappon zijn benoemd tot kascommissie voor het jaar 2020.
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7.

Rondvraag.
 Anisa blijft free lance bestuurslid en wil graag helpen waar nodig.
 Er wordt (nog steeds) een voorzitter gezocht
 Website inhoudelijk aanpassen per discipline. Er zijn een aantal wijzigingen in de structuur.
Janwillem zal worden benaderd.
 Free Running wil graag extra materiaal (matten). Dit zijn kosten voor de vereniging. De vereniging
kan dit betalen. De Free Runners moeten een offerte indienen met overzicht van gewenst materiaal
+ prijsopgave
 Het ophangsysteem van de volleybalnetten is niet oké. Er wordt aan gewerkt.
 In verband met op orde stellen van de KvK gegevens zal Janwillem uittreksel opvragen en Marlies
deze gegevens wijzigen/aanvullen.
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Bijlage 1: Kwiek en Fit jaarverslag 2018
Jaarverslag Oud-fit 2018
De groep van 55+-ers - Oud-fit of nu Kwiek en Fit - heeft nog steeds veel plezier in de gymnastiek voor
mensen van de betreffende leeftijd. Aan het begin van het seizoen kwamen er een paar leden, die langdurig
ziek waren en twee “buitenspel-leden”, mensen, die lid zijn geweest, niet meer kunnen of mogen meedoen
en graag contact blijven houden met de groep. Zij komen nog graag naar de bijeenkomsten buiten de
trainingsuren om.
De lessen worden op woensdagmiddag gegeven in de gymnastiekzaal aan de sporthal van 16.50 – 17.50
uur, onder leiding van Lidy Verhagen. De sfeer nog steeds heel plezierig is. Lidy houdt goed rekening met
wat ieder van ons fysiek kan doen. Ze weet wat ieder van ons mag en kan. We doen aan het eind van de les
nog steeds een balspel, het zaalhockey durft Lidy niet meer aan, omdat we te enthousiast zijn en er soms
groot gevaar voor blessures ontstaat. Daarom houden we ons nu aan lijnbal, waarbij heel veel wordt
gelachen, soms met een time-out, omdat we zo slap van het lachen zijn, dat we even niet verder kunnen.
In januari beginnen we het jaar met een gezamenlijke bijeenkomst bij “de Buren”. Jammer genoeg konden
we dit jaar dit seizoen eind april niet op dezelfde manier eindigen.
HMB/12.03.2018
Bijlage 2: Volleybal 2018
Jaarverslag 2018 volleybal
Het nieuwe jaar wordt al jaar en dag gestart met een etentje bij de wok, Deze traditie isin 2018 verbroken
omdat de animo hiervoor de laatste jaren afnam. Volgend jaar wordt bekeken of het weer georganiseerd
gaat worden.
De werkgroep bestond begin 2018 uit drie personen waarvan Hilda en Ineke in januari hadden aangegeven
aan het einde van het seizoen te willen stoppen met hun werkzaamheden voor de afdeling volleybal. Door
actieve werving bestaat de werkgroep nu uit zes personen: Desiree (ledenadministratie), Franciska
(contactpersoon sporthal), Harm (wedstrijdsecretariaat senioren), Lineke (coördinator scheidsrechters),
Marlies D (wedstrijdsecretariaat jeugd) en Marlies W (coördinator scheidsrechters). Hilda en Ineke
hebben hun taken overgedragen aan de nieuwe leden.
De jeugdleden hebben hun seizoen in mei, tijdens de laatste training, samen afgesloten met patat eten in de
kantine. Altijd een gezellig moment. Tijdens het afsluitende mixtoernooi in mei met de senioren leden en
meisjes C, zijn beide dames hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet met een leuke attentie.
De werkgroep heeft een aantal doelen gesteld voor het nieuwe seizoen: meer binding binnen de vereniging,
organiseren van activiteiten, oprichten recreantenteam en werven nieuwe leden.
Stand seizoen 2017/2018
De teams hebben een goed en sportief seizoen gedraaid en hebben de competitie 2017/2018 als volgt
afgesloten:
Dames 1 is 2e geworden cin de poule. In mei hebben.zij een beslissingswedstrijd gespeeld om te kunnen
promoveren. Dit was een spannende wedstrijd die de dames met 3-2 hebben gewonnen en zijn zij gestart in
de 2 e klasse. Dames 2 is 3e geworden. Ze zijn niet gepromoveerd maar wilden graag een klasse
hoger proberen en zijn gestart in de 3 e klasse. Dames 3 is als 6e geëindigd en blijven in de 4e klasse spelen.
Heren 1 is als 8e geëindigd en blijven in de 2e klasse spelen
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Heren 2 is als 6e geëindigd in de 4e klasse. De 4e klasse werd opgeheven dus zijn zij in de 3 e klasse gestart.
Het seizoen 2018/2019 zijn we begonnen met 63 leden, 15 jeugdleden We en 48 senioren. zijn gestart met
drie damesteams uitkomend in de 2e, 3e en 4e klasse, twee herenteams uitkomend in de 2e en 3e klasse en
twee jeugdteams Meisjes C 2e klasse en mini's niveau 5. Ook is er actief geworven om een recreanten team
op te richten. Voor alle teams is een trainer aangesteld.
In september was de jaarlijkse Sportrecreade. Het was een gezellige middag met veel kinderen en ouders.
Ieder kind kreeg een attentie mee en een flyer waarin ze werden uitgenodigd om een keer mee te komen
trainen. Dit heeft haar vruchten afgeworpen.
In oktober zijn we met 14 leden (7 jeugdleden en 7 senioren) wezen bowlen. Twee banen met een leuke en
gezellige onderlinge strijd. Nadien hebben we nog een gezellige borrel gedaan op het terras in de
binnenstad waar nog 2 leden zijn aangeschoven.
Het jaarlijkse kersttoernooi was sinds jaren weer druk bezocht, Er hadden zich 18 teams aangemeld. De
voorgaande jaren waren dit 9 teams. Het was een gezellige en sportieve avond met teams uit de gemeente
Ten Boer maar ook daarbuiten.
We zijn het seizoen 2018/2019 gestart met 63 leden en op 31-12-2018 hadden we 70 leden. De groei zit
voornamelijk bij de jeugdleden.
Bijlage 3: Free Running 2018
Jaarverslag Free Running
Inmiddels zitten we in het tweede seizoen van het Free Running.
Free Running verloopt volgens verwachting. Er zijn inmiddels 24 betalende leden.
Er is af en toe verloop van leden om wisselende redenen maar ledenaantal is sinds de start gegroeid en de
verwachting (hoop) is dat het ledenaantal nog zal stijgen.
Trainingen zijn op dinsdagavond in de Tiggelhal en worden verzorgt door Raymon Beijhuisen en Jasper van
der Meer .
Omdat de groep te groot is geworden en de verschillen in niveau tussen de leden ook verder uit elkaar liep
is besloten om de groep op te splitsen in twee groepen.
Medio november 2018 is dit doorgevoerd. Van één groep die les had van 18:00 u tot 19:00 u naar twee
groepen. 1e groep heeft nu les van 18:00 u …18:45u . 2e groep van 18:45 u tot 19:30 u.
Bij indelen van de groepen wordt gekeken naar leeftijd en vaardigheden.
De lestijden zijn nu korter maar de lessen intensiever en er kan meer aandacht aan de leerlingen worden
besteed.
De splitsing is door slechts één enkele ouder niet goed ontvangen. Verder geen reacties.
Navraag bij de trainers levert op dat de leden het Free Runnen erg leuk vinden.
Sinds maart 2019 hebben we nu ook een contactouder. Bestuur is daar erg blij mee. Zij zal de communicatie
doen tussen de trainers en de leden. Bijvoorbeeld bij uitval van de lessen. Ook kan zij een brug zijn tussen
de Free Run groep en het bestuur van DES.
Janwillem Mekkering
15 april 2019
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