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_____________________________________________________________________
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van BV OSA op maandag 5 april 2012
In MFC “De Oirsprong” in Oirsbeek.
Aan- en afwezigen volgens presentielijst.
1. Opening en vaststellen agenda
Dames en heren welkom. We gaan niet te snel,
want anders missen we de koffie.
2. Mededelingen
We houden gewoon de agenda aan.
3. Notulen ALV 2011
Geen op- of aanmerkingen, dus bij deze goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2011 secretaris
Het verslag is goedgekeurd. Ditmaal voor de laatste keer door Marcella een
handtekening gezet.
5. Jaarverslag 2011 penningmeester
De zaalhuur is gedaald ivm met het wegvallen van de woensdagspeelavond.
Voor de toekomst zal op de maandag is de zaal gedeeltelijk in gebruik door
een andere vereniging. Deze daling zal met name komend jaar zichtbaar zijn.
Ook Marc is gestopt als assistent-trainer vanwege het dalende jeugdaantal.
De uitgaven zijn dus iets minder dan voorgaand jaar. De spaarrekening is nog
goed gevuld en OSA is mooi gezond.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie is helaas niet aanwezig, maar zij hebben wel een verslag
getekend als goedkeuring. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
Mevr. Mulders en mevr. Hanckmann.
8. Bestuurswijziging
Secretarisfunctie komt vrij aangezien Marcella te kennen heeft gegeven ermee
te stoppen. Haar weinige vrije tijd wil zij op een andere manier besteden.
Ton heeft zich opgegeven als bestuurslid en hij zal als contactpersoon van de
woe. intreden. Mevr. Worms, als moeder van jeugdlid, wil toetreden tot het
bestuur en zo nodig secretaris. Zij kan niet garanderen dat wanneer haar zoon
gaat studeren en niet meer lid is, zij binnen het bestuur blijft. De 3 jaar wil zij
graag volmaken. We hebben dan wel 4 personen (even aantal), maar in het
verleden heeft dit nog geen problemen opgeleverd.
9. Nieuwe contactpersonen
Ma: Mathijs van Pelt en Fien Kusters.
Woe: Ton Wintjens en Harry Schiffelers.
10.
Rondvraag
- Luc Miller: vanuit de jeugdvertegenwoordiging meldt hij dat hij de clinics
wil doorzetten komend jaar. De scholen wil hij doortrekken naar Schinnen
en Amstenrade. Sinds 1 mrt. 2012 is Rim van der Poll (zoon trainer)

assistent trainer. Dit aangezien de leeftijdsverschillen te groot zijn waarbij
de jongsten de trainingstijd opslurpen.
- Via Annelies Miller: de kascommissiedames willen Marcella bedanken voor
haar inzet en vonden het jammer dat ze dat niet persoonlijk konden
melden.
- Jo Kastrop: van Marc en Marcella zal tijdens een bestuursetentje afscheid
genomen worden.
11.
Sluiting
Om 20.56 uur zijn we klaar.

