
Verslag Omnibestuur 2015-2016

Het Omnibestuur is dit seizoen 6 keer bijeengekomen in de volgende samenstelling:

Leon Koehorst – Voorzitter tot 1-1-2016
Rob Berenstein –Interim voorzitter 
Henk Dijk – Penningmeester
Anita Verdegaal – secretaris
Linda Rademaker – bestuurslid
Mirjam Kuiper – bestuurslid

De volgende onderwerpen zijn besproken:

Website:
Voor volleybal heeft Jan Zwier zich opgeworpen als tijdelijke contentbeheerder. Later in het jaar 
heeft Frank Hoving zijn taak overgenomen. Linda Rademaker en Mirjam Kuiper blijven de 
contentbeheerders van respectievelijk handbal en gymnastiek.

Financiële administratie:
Henk Dijk heeft dit jaar de getracht de begroting zo strict mogelijk na te leven om tekorten te 
voorkomen. Dit is gelukt, mede door het grote succes van de Bloemetjes actie en het 
Stratenvolleybal toernooi. . Het bestuur wil hier alle leden en vrijwilligers nogmaals bedanken voor 
hun inzet!
Ook heeft Henk zich aangemeld bij penningmeester.nl. Deze organisatie verzorgd bijeenkomsten 
waar verschillende onderwerpen worden besproken, zoals contracten voor ZZP’ers.

Leden:
Er is een grote controle geweest van de ledenlijst, waarbij toch nog een aantal leden naar voren 
kwamen die wel trainden, maar niet betaalden. Dit is rechtgetrokken.
Verder is ter tafel gekomen dat het aantal leden bij handbal laag blijft en het moeilijk blijft nieuwe 
leden aan te trekken. Bij gym wisselt het aantal leden erg. 
Daarom werd er halverwege het jaar een flyer-actie met open lessen gehouden. Ook dit jaar zal er 
weer aandacht geschonken moeten worden aan het vasthouden van de jonge leden.

Vrijwilligers:
Grietje de Jong en Monica van Heerde hebben een vrijwilligersnota opgesteld. Het bestuur heeft de 
nota in de mail ontvangen. De nota zou worden toegelicht in een bestuursvergadering, maar dit is 
uiteindelijk niet gelukt door te drukke agenda’s. Wel heeft het bestuur al een aantal punten uit de 
nota opgepakt en in het komende seizoen kan de nota verder als leidraad worden gebruikt voor het 
vrijwilligers beleid.
De vrijwilligers bbq zal in het begin van het nieuwe seizoen georganiseerd worden voor de 
vrijwilligers van alle afdelingen van de vereniging.



Jaarkalender:
Er is een jaarkalender met activiteiten op de site gezet. Deze moet dit jaar verder uitgewerkt 
worden, zodat we hier ook vrijwilligers voor de verschillende activiteiten mee kunnen werven.

Sponsorbeleid en nieuwe acties:
Henk Dijk heeft het sponsorbeleid opnieuw opgezet. Er zijn meerdere mogelijkheden om sponsor te 
worden. De verschillende mogelijkheden zullen binnenkort op de website worden geplaats. Er zijn 
op dit moment 5 sponsoren die zich hebben vastgelegd voor langere tijd. Hun logo’s zijn in een 
banner op de website geplaatst. Het voornemen is om het sponsorgeld onder anderen te gebruiken 
voor wedstrijd kleding
Ook heeft het bestuur besloten mee te gaan doen met de grote club actie. Deze actie zal in het 
najaar worden gehouden en het geld zal gebruikt worden voor wedstrijdshirts.

Bloemenactie:
De jaarlijkse bloemenactie is ook dit jaar weer georganiseerd. Dit jaar was het een gezamenlijke actie 
van alle afdelingen. De organisatie, met als drijvende krachten Marieke van Haperen en Theo 
Kamminga, was strak opgezet. De opkomst van de leden en vrijwilligers was ook nog eens heel 
groot,  met als resultaat een overweldigende opbrengst. 

Wijziging bestuur:
Rob Berenstein heeft zich als bestuurslid beschikbaar gesteld per 1 september 2015.  
Leon Koehorst heeft halverwege het seizoen aangegeven zijn taak als voorzitter niet meer te kunnen 
uitvoeren. Rob heeft als interim voorzitter zijn taak overgenomen tot het einde van het seizoen. Hij 
heeft echter aangegeven hier niet mee door te willen gaan en de vacature voor voorzitter vacant te 
stellen. Tot op heden zijn er nog geen kandidaten.
Linda Rademaker heeft aangegeven haar functie neer te willen leggen, zodat er een vacature is voor 
bestuurslid.
Mirjam Kuiper maakt haar termijn af en zal volgend seizoen haar functie vacant stellen.

Instuifochtend:
Dit seizoen is er geen instuifochtend georganiseerd. In plaats daarvan is er voor gymnastiek en 
handbal een open les georganiseerd

Uit de geledingen:
Elke bestuursvergadering bevat een agendapunt waarbij het nieuws uit de drie sportafdelingen 
worden besproken. Zo blijft het bestuur op de hoogte van de verschillende afdelingen en kunnen we 
er voor zorgen een echte omniverening te blijven.


