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_____________________________________________________________________
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van BV OSA op maandag 30 maart 2009
In MFC “De Oirsprong” in Oirsbeek.
Aan- en afwezigen volgens presentielijst.
1. Opening en vaststellen agenda:
Helaas is onze voorzitter afwezig en daarom is Jo bereid deze taak op zich te
nemen voor vanavond. Hij opent de ledenvergadering en heet iedereen welkom.
Jo stelt zichzelf en Monique voor namens het nieuwe bestuur.
Aanvulling op agenda: Annelies wil graag een agendapunt toevoegen m.b.t.
nieuwe website. Tijdens de rondvraag zal dit punt aan bod komen.
2. Mededelingen:
- Annelies vertelt dat we dit jaar de zomersluiting afstemmen op schoolvakantie
basisonderwijs. Dat houdt in: 6 weken sluiting i.p.v. 8 weken. Ze laat weten dat
het dit jaar op proef is om te zien hoe de opkomst is onder de leden. Bij succes
blijft deze zomersluiting van 6 weken gehanteerd. Aanwezigen zijn blij met deze
veranderingen.
3. Notulen ALV 2008:
Goedgekeurd. Geen opmerkingen. Jo bedankt secretaris voor de moeite.
4. Jaarverslag 2008 secretaris:
Marcella licht kort het verslag toe. Opvallend dit jaar is de terugloop van
jeugdleden. Annelies haakt hierop in. Zij heeft contacten met andere vereniging
BC Smash en ook daar kampen ze met variërende jeugdledenaantal.
O.S.A. heeft aan Audrey een ondersteunende trainster gevonden voor de
donderdag. Marcella wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag.
5. Jaarverslag 2008 penningmeester:
Annelies licht kort het verslag toe. Subsidiebedrag hoger door BOS-project en
zaalhuurvergoeding van gemeente m.b.t. verhuizing van de maandaggroep. Deze
vergoeding stopt 1 mrt. 2009. We hebben een goede buffer, maar bij dalend
ledenaantal volgend jaar moet contributie omhoog. Ton Laven geeft aan dat er
een ruime pot is en we geen contributie moeten verhogen in deze moeilijke
financiële tijd. Misschien dat daardoor leden afvallen. Annelies wil inhoud
reservepot niet te ver laten zakken met name doordat zaalhuur ieder jaar stijgt.
Een evt. doorvoering van contributieverhoging zal eerst in de ledenvergadering
aan bod komen. Annelies wordt bedankt voor duidelijk verslag.
6. Verslag kascommissie:
Nettie Keulen en Ans Eurlings hebben de administratie gecontroleerd.
Ans geeft aan dat alles prima in orde is en dat de handtekening gezet is.
7. Benoeming nieuwe kascommissie:
Nettie Keulen en Ton Laven geven zich op als nieuwe controleurs. Zij worden
alvast bedankt voor hun inzet.

8. Bestuurswijziging:
Het termijn van Marcella als secretaris loopt af en zij stelt zich herkiesbaar.
Iedereen vindt het prima dat Marcella een volgend termijn ingaat als secretaris,
zeker aangezien zich geen nieuwe kandidaten hebben gemeld.
9. Nieuws rondom sporthalbeheer:
Toelichting sporthalbeheer 2012
Jo geeft aan dat de gemeente een beheerdersraad gaat aanstellen aangezien in
2012 het contract met Bavaria afloopt. Van elke vereniging komen een of twee
leden te zitten in die raad zodat alle belangen behartigt worden. De Vrijwilligers
zijn hier niet enthousiast over, omdat er weer tijd voor vrij moet worden
gemaakt. Het blijft echter een wil van de gemeente.
Toelichting turnhal 2009-2011
De turnhal komt als een L om bestaande sporthal heen te liggen. Het moet nog in
de raad komen. Er zullen veel verkeersbewegingen plaatsvinden wanneer turnhal
klaar is, aangezien het om zo’n 1200 mensen gaat die erbij komen. Omwonenden
realiseren zich dat niet volgens Jo. Algemene ingang blijft bestaan, alleen de oude
ADVEO-kantine met ingang beneden vervalt. Ans merkt op dat de maandaggroep
dan een nieuwe sleutel zal moeten krijgen, aangezien zij nu van die ingang
gebruik maken. O.S.A. zal alleen last ondervinden tijdens bouwperiode van
verbreden gang langs kleedlokalen en evt. de nieuwe verkeerssituatie.
10. Rondvraag:
Raoul Tijdens speelmomenten veel last van natte plekken in de zaal. Nu zelf
knoeien met papier. Idee van Ans om dweil in kast te leggen. Wordt
gedaan, maar Marcella zal beheerder er nogmaals op aanspreken.
Annelies  Vertelt dat O.S.A. eigen website krijgt, maar nog geen naam heeft.
Zijn er ideeën? Laat kinderen via prijsvraag een originele naam
bedenken.
11. Sluiting:
Namens het bestuur worden alle aanwezigen bedankt voor hun komst en de
bestuursleden worden op hun beurt bedankt voor hun inzet. Tot volgend jaar!

