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Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!

Jaargang 19 (oktober 1996), nr. 1

Redactieadres: Fazantenkamp 571, 3607 DE  Maarssen.
Secretariaat: Spechtenkamp 91, 3607 KE  Maarssen.
Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton,

Maarssen.

REDACTIONEEL

Voor jullie ligt al weer het eerste nummer van het clubblad van OSM-badminton van
het seizoen 1996/1997. Het is een “dubbele” deze keer. Niet alleen worden de
nieuwtjes uit het begin van het nieuwe seizoen genoemd (bij voorbeeld onze nieuwe
trainer Ruud Faas stelt zich voor op pagina 27), maar ook alle stukken voor de
komende algemene ledenvergadering (ALV) die op 25 november a.s. gepland staat,
worden nu geplaatst (NIET VERGETEN EN KOMEN DUS). We hebben de
gegevens die in de vorige jaren in twee verschillende nummers van ons clubblad
gepubliceerd werden nu in één nummer geperst. Het ziet er dan ook naar uit dat er in
het komende jaar niet vijf maar vier clubbladen zullen verschijnen. Desalniettemin
rekenen wij er vast op dat dit niet betekent dat het plezier in het spelen er minder op
wordt. We wensen iedereen dan ook een fijn en fit speelseizoen toe.

Oh ja, de RC heeft de inleverdatum voor de kopij voor het volgende nummer
vastgesteld op 12 december. We hopen dat alle kopijschrijvers zich hieraan gaan
houden (anders is er voor hen helaas geen kerstvakantie te vieren).

De redactie
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VAN DE VOORZITTER

We zijn al even van start, maar toch wens ik iedereen alsnog een goed
badmintonseizoen toe. In het bijzonder heet ik alle nieuwe leden welkom. Hopelijk
vinden jullie snel je weg binnen onze vereniging.

Ook kunnen wij onze nieuwe trainer voor de competitiespelers begroeten: Ruud Faas.
Ruud heeft een aantal jaren training gegeven in Breukelen en heeft nu de overstap
gemaakt naar OSM Badminton. De manier waarop hij onze clubkampioen een pak
slaag gaf tijdens de demonstratie voor de nieuwe leden, doet vermoeden dat hij ons
nog veel te bieden heeft. De eerste geluiden die ik hoorde duiden er in ieder geval op
dat men enthousiast is over zijn trainingen.
John van Rooijen verzorgt ook dit jaar weer met zijn onnavolgbare enthousiasme de
beginners- en mogelijk later de gevorderdentrainingen. Deze trainingen staan open
voor elke recreant.

Ook de wintercompetitie is weer begonnen. Wie weet kunnen we dit jaar nieuwe
kampioenen binnen onze vereniging verwelkomen. Ons eigen lid, Ed Kamans
verzorgt de verslaggeving in de VAR.

Tenslotte wil ik iedereen erop wijzen dat maandag 25 november de ALV gepland
staat. Ik hoop dat jullie de moeite nemen langs te komen en te horen wat er allemaal
achter de schermen van de vereniging omgaat en wie zich daar allemaal voor inzetten.
De ALV is tevens dé plek om het bestuur en de commissies ideeën aan te reiken.
Komt allen!

Erik van Esterik
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 NOVEMBER 1996

UITNODIGING  ALGEMENE  LEDENVERGADERING  VAN

OSM BADMINTON

Het jaarlijks gezellig samen zijn staat weer voor de deur, middels deze weg willen wij
alle leden oproepen deze heuglijke gebeurtenis bij te wonen.
U bent van harte welkom op maandag 25 november 1996 om 20:30 uur in ‘De
Eendekooi’, te vinden bij het winkelcentrum Boomstede.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Jaarverslagen commissies
6. Verslag kascontrole commissie
7. Financieel verslag ’95/’96, zie toelichting

Pauze

8. Benoeming kascontrole commissie
9. Vaststellen contributie ’97/’98, zie toelichting
10. Begroting ’96/’97 en ’97/’98, zie toelichting
11. Rondvraag
12. Sluiting

VERSLAG ALGEMENE  LEDENVERGADERING ,
d.d. 27 november 1995, gehouden in De Eendenkooi

Aanwezig: 16 leden en 2 NBB bestuursleden

1. Opening
Adriaan opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom, met name
de heren H. Kammenga en H. v. Mil van de NBB.

2. Ingekomen stukken.
Afmeldingen: L. Penners, J. van Rooyen, Y. Bol en F. den Elzen.

3. Notulen laatstgehouden A.L.V.
De notulen werden onder dank vastgesteld en goedgekeurd.
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4. Jaarverslag van het bestuur.
Het verslag werd vastgesteld en goedgekeurd.

5. Jaarverslagen commissies.
Alle verslagen werden vastgesteld en goedgekeurd.

6. Verslag kascontrole commissie.
De leden van de kascontrole commissie waren afwezig. De penningmeester las
een verklaring van goedkeuring voor, opgesteld na controle door de kascontrole
commissie.
Opmerkingen van de kascontrole commissie:
a. Hoe is het verloop van de fiattering betreffende declaraties? De kascontrole

commissie sprak zich uit voor een strakkere controle.
b. Twee commissieleden is te weinig.
Na het voorlezen van de verklaring en opmerkingen werd de A.L.V. verzocht de
penningmeester décharge te verlenen. Décharge werd door de A.L.V. verleend.

7. Financieel verslag 1994/1995.
Vraag: waardoor zit er een verschil in totalen van de opbrengsten van pagina 17
(fl. 49.769,50) t.o.v. pagina 18 (ƒ 50.875,00)?
Antwoord: op pagina 17 staat de werkelijke opbrengst en op pagina 18 de
begrote, hetgeen het verschil verklaart.
Hierna werden de balans en de winst-en-verlies-rekening vastgesteld en
goedgekeurd.

8. Bestuursverkiezing.
Adriaan (voorzitter) en Marianne (secretaris) treden beiden af en  stellen zich niet
herkiesbaar.
H. Kammenga, voorzitter van het district, hield een korte toespraak.
Zowel de aftredende voorzitter, Adriaan Beljaars, als secretaris, Marianne
Boogmans-Vernooy, ontvingen een bronzen erespeld voor bewezen  diensten.
Adriaan hield een toespraak als dank voor Marianne.
Erik van Esterik hield een toespraak als dank voor Marianne.
Marianne sprak een dankwoord uit.
Adriaan stelde Robert Hoogenkamp namens het bestuur voor als opvolger van
Marianne, de A.L.V. stemde met applaus in.
Adriaan stelde Erik van Esterik namens het bestuur voor als opvolger van
zichzelf, de A.L.V. stemde met applaus in.
Erik hield een toespraak als dank voor Adriaan.
Adriaan sprak een dankwoord uit, en bedankte de bezoekers van de bond voor
hun aanwezigheid.
Erik stelde zowel Adriaan als Marianne in de gelegenheid om erelid van de
vereniging te worden. Adriaan vertelde dat het oude bestuur in het verleden het
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erelidmaatschap heeft laten vervallen, wel aanvaardden beiden het aanbod. Erik
stelde de beide kandidaten aan de A.L.V. voor, deze stemde unaniem in met het
voorstel.
Erik hield een korte algemene inleiding over veranderingen en
beleidswijzigingen. Hij merkte op dat veranderingen vrijwel onvermijdelijk zijn
vanwege de recente uitwisselingen binnen het bestuur en de commissies.

9. Begroting seizoen 1995/1996.
Vraag: De begroting gaat ervan uit dat er minder uren gespeeld kan worden, om
welke uren gaat dat?
Antwoord: Als er geen nieuwe leden bijkomen (200 leden is noodzakelijk),
ontstaat er een dusdanig begrotingstekort dat vermindering van uren noodzakelijk
is. Er zijn twee mogelijkheden, te weten; na de clubkampioenschappen een uur
minder op de donderdag (aan het eind van de avond) of het seizoen vroegtijdig
beëindigen.
Vraag: Is het noodzakelijk dat er een zaalopzichter aanwezig is, deze doet niets
maar kost wel geld. Laat de zaalopzichter weg, die besparing  kan ertoe bijdragen
dat de zaalhuur niet omhoog hoeft.
Antwoord: Het is bekend dat de zaalopzichter alleen maar aanwezig is. Erik
stelde voor om met de zaalbeheerder te gaan praten. Hierna werd de begroting
door de A.L.V. vastgesteld en goedgekeurd.

10. Voorstellen vanuit de vereniging.
Geen voorstellen.

11. Benoeming kascontrole commissie.
Er is geen kascontrole commissie gekozen, mogelijk blijven de huidige twee
leden zitten, dat moet door het bestuur nader worden behandeld. Adriaan stelde
zich als reserve beschikbaar.

12. Rondvraag.
Vraag: Er zijn problemen met de zaalopzichter van Fazantenkamp, het net wil
nog wel eens zoek zijn, de opzichter voelt zich daar niet verantwoordelijk voor.
De opzichter stelde voor dat OSM maar een eigen kast met slot moet nemen om
het net op te bergen. Er zijn echter meer mensen die van het net gebruik maken,
dat kan dan dus niet meer. Daar komt bij dat het net van de zaal is en niet van
OSM.
Antwoord: Erik zal contact opnemen met de beheerder.
Vraag: Is het mogelijk de kopij-inleverdatum naar voren te schuiven in verband
met het inschrijven voor de clubkampioenschappen?
Antwoord: De nieuwe inleverdatum voor de krant wordt 21-12-’95.
Opmerking: Tessa Wempe is in het AZU opgenomen voor een leukemie
behandeling, zij stelt post zeer op prijs.
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Vraag: De douches in de zaal van Fazantenkamp zijn te vergelijken met een
champignonkwekerij, is daar niets aan te doen?
Antwoord: Het bestuur zal het meenemen en kijken wat er aan gedaan kan
worden.

13. Afsluiting.
De voorzitter bedankte iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, en sloot
de vergadering.

JAARVERSLAG  BESTUUR OSM BADMINTON  SEIZOEN 1995-1996
Algemeen
Het jaarverslag, dat natuurlijk door een ieder gelezen wordt, gaat over de periode van
1 juli ’95 t/m 30 juni ’96.
Het bestuur, dat behoorlijk in samenstelling is gewijzigd, is aardig aan het vergaderen
gegaan. Er zijn zo her-en-der nogal wat beslissingen genomen, dat is vooral aan het
financiële jaaroverzicht te zien. Verder is er vooral veel gebabbeld over koetjes en
kalfjes.
Het lijkt me niet zinvol om weer een tirade te gaan houden over het teruglopend
ledenaantal, dat weten we nu wel. Die tendens moet een halt toe worden geroepen, en
het liefst omgezet worden in een stijging van het aantal leden.

Organisatie
Zoals reeds eerder aangegeven heeft er binnen het bestuur een aantal wisselingen
plaatsgevonden. Zo is de voorzitter, Adriaan Beljaars opgevolgd door Erik van
Esterik. Tevens is de secretaris, Marianne Boogmans-Vernooi, opgevolgd door Robert
Hoogenkamp. Binnen de technische commissie zijn afgetreden, Dik van Dam en
Helen Dufrasnes. Deze zijn opgevolgd door, Douwe van der Ley, Eduward
Nieuwenhuizen en Alexander van Leyenhorst.
Gerard Kieft is bereid gevonden plaats te namen in de JC.
Ook binnen de redactie-commissie is het een en ander gewijzigd, zo is Remco den
Elzen afgetreden. Monique van Leyenhorst is één van de nieuwe gezichten binnen de
RC.

De samenstelling van het bestuur was:
Voorzitter - Erik van Esterik
Penningmeester - Eelco Weenink
Secretaris - Robert Hoogenkamp
Algemeen lid - Agaath den Elzen (voorzitter TC)
Algemeen lid - Liska Penners (voorzitter JC)
Algemeen lid - Marc Hameleers (voorzitter RC)
Algemeen lid - Ernst Buytendijk
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JAARVERSLAG  JEUGDCOMMISSIE  SEIZOEN 1995-1996
Marcel Fauth, bij de start van het badmintonseizoen 1995-1996 aangetrokken als
nieuwe trainer, heeft met enthousiasme en geestdrift de trainingen voor de jeugd op
zaterdagochtend verzorgd. Voor groep 1 waren de trainingen er vooral op gericht de
deelnemers op een speelse wijze met badminton bezig te laten zijn, terwijl in groep 2
met name op techniek en tactiek is getraind. Helaas is Marcel aan het einde van het
seizoen gestopt als trainer bij onze vereniging. Gelukkig is er tijdig een vervanger

Financiering
De hoogte van de financiële bedragen waren:
Recreanten/Competitie contributie ƒ 265,-
Jeugd contributie ƒ 180,-
Inschrijfgeld senioren ƒ 25,-
Inschrijfgeld junioren ƒ 15,-
Donateurs ƒ 25,-

Ledenbestand
De ledensamenstelling voor seizoen ’95/’96 was:
Senioren 151
Junioren 57
Donateurs 3
Afmeldingen 64

Vergaderingen
Het bestuur is 7 maal bijeen geweest en heeft 1 maal een algemene leden vergadering
uitgeroepen. Aandachtspunten waren:
- kostenbesparende maatregelen
- indeling/vaststellen zaaluren
- ledenwerving, o.a. met een kraam in het winkelcentrum Bisonspoor.
- behandelen van verzoeken van leden
- het opstellen van een algemeen jaaroverzicht
- publiciteit, met dank aan Ed Kamans

Slot
Tot slot willen wij alle leden erop wijzen dat een Algemene Leden Vergadering niet
een verplichting is, echter het kan wel aardig zijn om nu eens te zien wie er schuil
gaan achter al die bestuurlijke en commissiefuncties.
Verder willen wij iedereen bedanken, de leden voor het lid zijn en de actieve leden
voor hun verdiensten.

Maarssen, 18 september 1996
Robert Hoogenkamp, secretaris
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gevonden in de persoon van Ruud Faas, die de trainingen in nieuwe seizoen zal
verzorgen. De JC hoopt dat Ruud tenminste een aantal seizoenen als trainer voor de
jeugd zal kunnen blijven, waardoor een meer structurele opzet van de trainingen over
een langere periode mogelijk is.

Dit seizoen zijn weer examens afgenomen voor de deeldiploma’s. Voor de jeugd uit
groep 1 was dit een vervolg op de deeldiploma’s van het voorgaande seizoen. De
theorie vragen waren nog wat lastiger gemaakt en de eisen waaraan voldaan moest
worden in de praktijktest waren aangescherpt ten opzicht van de vorige keer. In de
trainingen voorafgaande aan de examens, was extra op de praktijkeisen geoefend wat
z’n vruchten heeft afgeworpen. Alle deelnemers uit groep 1 hebben voldaan aan de
gestelde eisen en daardoor het A-diploma behaald. Nieuw dit seizoen was, dat ook de
jeugd uit groep 2 examen heeft gedaan voor een deeldiploma. Voor deze groep is het
B-diploma ingevoerd. De praktijkeisen voor dit deeldiploma zijn sluiten aan bij de
capaciteiten van de jeugd uit groep 2 en liggen al op een redelijk hoog niveau. Ook
hier heeft iedereen uit deze groep voldaan aan de gestelde eisen en het B-diploma
behaald.

Gedurende het seizoen zijn weer de gebruikelijke evenementen georganiseerd:
- Bij aanvang van het seizoen het junioren/seniorentoernooi. Ook dit keer weer een

heel geslaagd toernooi voor zowel de deelnemers uit de jeugd als uit de senioren.
- De introductieochtend voor de jeugd uit de regio waarbij de sfeer in de

vereniging geproefd kan worden en nieuwe jeugdleden zich kunnen aanmelden.
- Het bezoek van twee Zwarte Pieten op een zaterdagochtend training in de

Sinterklaas periode, compleet met roede, de zak en vooral veel pepernoten en
ander snoepgoed.

- Het traditionele oliebollentoernooi, waarbij de ouders van de jeugd aan den lijve
kunnen ondervinden hoe goed hun zoon of dochter al badminton speelt.

- De clubkampioenschappen aan het einde van het seizoen. De deelname was
groot, zowel in groep 1 als groep 2, waarbij vele spannende wedstrijden op een
sportieve wijze zijn uitgevochten. De deelnemers waren tevreden en enthousiast
en er waren fraaie prijzen voor de winnaars in de diverse poules.

De twee jeugdcompetitie teams hebben het goed gedaan. Team 2 is als goede
middenmoter geëindigd, terwijl team 1 het kampioenschap net heeft gemist maar wel
een keurige tweede plaats behaald heeft.
Twee jeugdleden uit team 1 zijn aan het einde van het seizoen zijn overgegaan naar de
senioren waar zij ook zullen meespelen in de competitie. De JC wenst hen veel succes
en plezier toe bij de senioren.

Aan het begin van het seizoen heeft Tessa Wempe vanwege een heel vervelende
ziekte moeten afhaken wat betreft haar werkzaamheden voor de JC. Gelukkig gaat het
met de gezondheid van Tessa de goede kant op en de JC hoopt in de loop van het
nieuwe seizoen opnieuw een beroep op Tessa te mogen doen. Halverwege het seizoen
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heeft de JC extra versterking gekregen door de toetreding van Gerard Kieft. Daarnaast
hebben Ad van Velzen en Douwe van der Ley weer trouwe assistentie verleend door
hun hulp als zaalwacht bij de zaterdagtrainingen. De JC zal zich inzetten om er voor
te zorgen dat alle jeugdleden in het nieuwe seizoen het weer erg naar hun zin zullen
hebben en veel plezier aan hun sport zullen beleven.

De JC.

JAARVERSLAG  TECHNISCHE COMMISSIE  SEIZOEN 1995-1996
Het seizoen ’95-’96 zit er weer op. Het was weer, buiten de gewone speelavonden om,
een periode van diverse aktiviteiten. Om te beginnen kwam er een nieuwe trainer. Zijn
naam was Marcel Fauth. Marcel nam in eerste instantie alle trainingen voor zijn
rekening. Later in het seizoen werd de beginners- en gevorderden training weer
overgenomen door onze eigen John van Rooyen. Marcel heeft aan het eind van het
seizoen OSM weer vaarwel gezegd. School en eigen competitie slokten te veel tijd
van hem op.
De najaarscompetitie ging van start met vijf mix-teams en één heren-team. De
resultaten waren wisselend. Team 1 en team 3 degradeerden helaas uit de tweede
klasse, team 2 en team 4 konden zich handhaven in respectievelijk de tweede en derde
klasse en team 5 en team 6 eindigden in de middenmoot.
In november was er het beginnerstoernooi, ditmaal met zoveel aanmeldingen, dat er
in poules gespeeld werd. Een succesvolle avond.
Het champagnetoernooi kende een redelijke bezetting, al zouden we graag zien dat er
op zo’n avond nog meer mensen de weg naar de sporthal zouden kunnen vinden.
In de VoorJaarsKompetitie speelden acht teams van OSM mee. Team 3 en team 5
werden kampioen. Nogmaals gefeliciteerd.
Als laatste stonden de clubkampioenschappen op de agenda. Er werd door de
deelnemers met veel enthousiasme gespeeld, al waren de onderlinge verschillen soms
wat al te groot. Wel waren er regelmatig te veel lege banen. De organisatie had er op
gerekend, dat een groter aantal leden zich zou inschrijven. Voor velen schijnt er toch
nog een drempel te zijn, die men niet wil of kan nemen. Jammer, maar hopelijk
volgend jaar beter.
Al met al is het een gezellig en actief seizoen geweest.
Helaas hebben we ook het afgelopen jaar weer afscheid moeten nemen van twee TC-
leden, te weten Helen Dufrasnes en Dick van Dam. Nogmaals bedankt voor jullie
inzet. Gelukkig hebben we ook weer twee nieuwe TC-leden mogen begroeten. Het
zijn Alexander van Leijenhorst en Eduward Nieuwenhuizen. Samen met Douwe van
der Ley en ondergetekende hopen we er weer een sportief en gezellig seizoen van te
maken.

Agaath den Elzen
voorzitter TC
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JAARVERSLAG  REDACTIECOMMISSIE  SEIZOEN1995-1996
In het seizoen ’95/’96 is ons clubblad vijf maal verschenen. Dit gebeurde in de
maanden september en november 1995 en in januari, maart en juni 1996. Het
afgelopen sportjaar begonnen we met een redactie die bestond uit Remco den Elzen,
Marc Hameleers, Ingrid Janssen en Ronald Koenis. In maart 1996 is Remco met het
RC-werk gestopt. Terugkijken in oudere clubbladen leverde op dat hij sedert
december 1992 als RC-lid genoemd wordt. Dit betekent dat hij een kleine drie en een
half jaar deel uitmaakte van de RC. Remco, nogmaals onze dank voor de uren die je
erin gestopt hebt.
Kort nadat Remco zijn besluit nam te stoppen, konden we Monique van Leyenhorst
strikken en werd de sterkte van de RC weer op vier personen gebracht. Met dit aantal
is het goed mogelijk het clubblad telkens weer te laten verschijnen.
Werd er in de afgelopen jaren gesignaleerd dat het bedrag dat uitgegeven werd aan de
clubkrant alsmaar bleef stijgen, in het afgelopen boekjaar is hier de rem op gezet. We
hebben, vermoedelijk zonder dat het iemand opgevallen is, voor een iets kleiner
lettertype gekozen en mede hierdoor is er simpelweg een kleiner aantal pagina’s
geproduceerd. Ter illustratie: in de vijf clubbladuitgaven van het seizoen ’93/’94
werden in totaal 148 pagina’s gedrukt, in het seizoen ’94/’95 waren dit er maar liefst
164. In het nu achter ons liggende seizoen ’95/’96 hebben de vijf clubbladen uit een
totaal van 116 pagina’s bestaan, een aanzienlijke vermindering dus. Hoewel het aantal
te drukken pagina’s van te voren natuurlijk niet te plannen valt, vermoeden we dat we
met een min of meer vergelijkbaar aantal ook in het komende jaar uit de voeten
kunnen. Tegenover de reductie van het aantal gedrukte pagina’s staat dat er helaas
enkele adverteerders hebben afgehaakt. Gelukkig blijven de meeste onze club ook in
het nieuwe jaar weer trouw. We willen hen bij deze bedanken voor de sponsoring van
ons clubblad. Als zij weg zouden vallen, is het zeer de vraag of ons blad in de huidige
vorm kan blijven bestaan. Als laatste dient nog vermeld te worden dat het laatste
nummer van vorig jaar verspreid is door een aantal vrijwillige clubleden en niet door
de PTT. Dit ‘experiment’ is zo goed bevallen dat we hopen dat deze methode ook in
het komend jaar gecontinueerd kan worden. De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat
deze verspreiding gecoördineerd wordt door het bestuur en niet door de RC.

Marc Hameleers
voorzitter RC
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B.T.T.S.
Specialist in badminton,

tennis, tafeltennis en squash.
Rackets, shirts, accessoires

en schoenen.

Testrackets zijn beschikbaar in de nieuwste
modellen. Vraag naar onze catalogus.

Ferdinand Bolstraat 9  3583 AN Utrecht
telefoon: 030 - 2522622

Openingstijden:

Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur

Donderdagavond koopavond
Zaterdag 9.00 tot 17.00

    SPECIALIST IN BADMINTON, TENNIS, TAFELTENNIS EN SQUASH
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LASTEN              Begr. '96 1996   1995   1994   

Admin. kosten     815,00 650,60 1.177,59 1.188,75
Bondscontributies 5.827,00 5.757,46 8.803,73 6.863,59
Kosten clubkrant  2.160,00 2.096,95 2.703,38 2.247,61

Evenementen       250,00 140,00 1.715,63 775,00
Kosten jeugd     4.200,00 2.053,50 3.787,25 4.663,31
Kosten recr./comp. 1.450,00 693,06 1.057,06 1.454,22

Representatiekst. 500,00 414,52 967,95 1.446,81
Shuttles             2.450,00 2.346,71 2.992,76 1.999,30
Vergaderkosten   550,00 231,00 491,75 440,00

Zaalhuur         34.000,00 31.952,14 30.511,05 30.509,05
Saldo winst      313,00 6.415,97 11,39 1,24

_________ _________ _________ _________
52.515,00 52.751,91 54.219,54 51.588,88

BATEN               Begr. '96 1996   1995   1994   

Opbrengst clubkr. 1.640,00 808,33 1.775,00 1.960,00
Contributies/don. 48.375,00 49.015,35 49.769,50 47.130,00
Opbrengsten gastlabels 0,00 50,00 0,00 0,00

Interest         1.000,00 1.318,23 1.080,04 1.128,88
Inschrijfgeld    1.000,00 1.100,00 1.055,00 810,00
Jeugdsubsidie      500,00 460,00 540,00 560,00

_________ _________ _________ _________
52.515,00 52.751,91 54.219,54 51.588,88

Specificaties van contributies/donaties :

ontvangen van recreanten en competitiespelers: 38.595,35
ontvangen van jeugd: 10.295,00
ontvangen van donateurs: 125,00
Totaal:      49.015,35

FINANCIEEL  JAARVERSLAG

Winst en verliesrekening
(vanaf 1 juli van het ene jaar t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar), aangevuld met
de begroting voor '95/'96:
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OSM Badminton sluit het boek- en verenigingsjaar 1995/1996 af met een winst van
van circa ƒ6.400,-. In verhouding met de omvang van zowel de begroting als het
eigen vermogen is deze winst zeer fors te noemen. Vanzelfsprekend heeft de
vereniging niet het doel winst te maken.

In de eerste plaats willen wij opmerken, dat de begroting voor 1995/1996 opgesteld is
in november 1994, waardoor het bestuur gedwongen wordt ver vooruit te plannen,
hetgeen het opstellen van een goede begroting bemoeilijkt. Bovendien is er sprake
geweest van een bestuurswisseling in de tussentijd, hetgeen ook invloed heeft gehad
op de financiële gang van zaken.

Toelichting op de huidige winst-en-verliesrekening,
die een zo grote winst heeft laten zien:

Er zijn belangrijke kostenbesparingen op zowel de kosten voor de jeugd als voor de
competitie-spelers geweest. Ook heeft de grote animo voor de woensdagavond-
training bijgedragen aan de lager uitgevallen kosten.

Tevens is duidelijk dat door goed te kijken naar de zaalhuur er nog het een en ander te
beknibbelen viel. Het uitvallen van een aantal zondagen heeft onder andere
bijgedragen tot een belangrijke besparing. Daarnaast dragen de contributiebijdragen
van de leden voor een deel bij aan de winst. In plaats van mensen op een wachtlijst te
plaatsen en ze pas in september op te roepen, is er een aantal maal gezorgd voor
tussentijdse instroom. Daarnaast is er in het algemeen extra zuinig omgesprongen met
de middelen, mede ingegeven door de verwachting aan het begin van het seizoen dat
het ledental terug zou lopen.

Kortom de conclusie is gerechtvaardigd, dat de contributieverhoging van 1995/1996
niet nodig is geweest. Maar dat is achteraf redeneren. Ook voor 1996/1997 is een
contributieverhoging voorgesteld en reeds goedgekeurd door de ALV. Dit heeft het
bestuur doen besluiten voor te stellen de winst weliswaar toe te voegen aan de
reserves, maar dit gefaseerd aan de leden terug te geven. Dit gebeurt door de
contributie niet te verhogen, indien daar geen strikte noodzaak toe is. In het verlengde
hiervan heeft het bestuur besloten - indien de ALV dit goedkeurt bij de stemming over
de begroting - de huidige winst “op te eten” door een verlies te begroten. Dit uit zich
in een verlaging van de contributie met vijf gulden voor jeugdleden en tien gulden
voor de senioren. Daarnaast willen we ƒ500.- van de huidige winst reserveren voor
promotionele activiteiten en werving van nieuwe leden in het huidige seizoen.
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BALANS

van de afgelopen 3 jaren per 30 juni van “ieder” jaar

AKTIVA: 1996 1995 1994

Voorschotten      0,00 363,70 500,00
Vooruitbetaalde en/of
nog te ontvangen bedragen 177,50 0,00 3.285,80
Kas                386,75 21,80 420,37
Giro             2.057,36 2.371,53 15.134,23
Giroplus & Leeuw          20.102,09 12.745,25 7.674,44

_________ _________ _________
22.723,70 15.502,28 27.014,84

PASSIVA: 1996   1995 1994

Eigen vermogen      17.122,70 11.206,73 11.195,34
Reservering promo / Voorzieningen 500,00 0,00 1.000,00
Vooruitontvangen   
en/of nog te betalen bedragen 5.101,00 4.295,55 14.819,50

_________ _________ _________
22.723,70 15.502,28 27.014,84

Vooruitontvangen en/of nog te betalen bedragen:
Contributie 1996/1997 5.040,00
Diverse onkosten: 61,00
Balans: 5.101,00

Eigen vermogen einde vorig jaar : 11.206,73
Saldo winst per 30/6/96 : 6.415,97
Reservering voor ledenwerving : (500,00)

+-+-+-+-+-+-+-
Eigen vermogen per 30 juni 1996 : 17.122,70
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BEGROTING  OSM BADMINTON  SEIZOEN 1997/1998
Zoals reeds opgemerkt bij de jaarrekening, is de begroting van 1996/1997 lang
geleden opgesteld en hij lijkt, bezien in het licht van resultaten over 1995/1996 nogal
gedateerd en achterhaald. Derhalve heeft het bestuur gemeend een aangepaste
begroting voor het nu net begonnen seizoen te presenteren. Uiteraard is dit een
informeel ALV-stuk, aangezien de begroting voor het lopende seizoen reeds
goedgekeurd is door de ALV.

Zoals blijkt uit de bijgestelde begroting voor het lopende seizoen, zullen wij wederom
een winst maken, maar deze zal niet zo hoog zijn als het seizoen daarvoor. De
begroting van 1997/1998 is opgesteld op basis van de bijgestelde begroting.

In de begroting voor het seizoen 1997/1998 ligt een voorstel tot een bescheiden
contributieverlaging opgesloten. Wij stellen voor dat de contributie ƒ270,- voor
senioren en ƒ185,- voor jeugdleden wordt (dit was ƒ280,- resp. ƒ190,-). Bij stemming
over deze begroting, beslist U mede voor deze verlaging. Wel zal deze verlaging
leiden tot een verlies voor de vereniging, hetgeen een gedeeltelijke “teruggave” aan
de leden inhoudt van de winst van het afgelopen seizoen.

SEIZOEN 1996/1997 SEIZOEN
BATEN               1997/1998 (GEWIJZ.) 1996/1997

Contributies               43.000,00 44.500,00 49.070,00
Inschrijfgeld             650,00 650,00 675,00
Donaties             75,00 75,00 100,00
Opbrengst gastlabels 75,00 75,00 0,00
Jeugdsubsidie         500,00 500,00 460,00
Interest             1.350,00 1.400,00 900,00

--------------------- --------------------- ---------------------
Totaal baten         45.650,00 47.200,00 51.205,00

LASTEN              

Zaalhuur            33.700,00 32.400,00 34.000,00
Shuttles             2.342,40 2.297,60 2.667,70
Bond/distriktsbijdrage 5.362,00 5.207,00 5.862,05
Kosten jeugd        2.737,50 2.737,50 4.200,00
Kosten Rekr./Comp.  800,00 800,00 1.000,00
Kosten vergaderen   250,00 250,00 475,00
Kosten administratie 661,00 661,00 561,00
Kosten clubkrant     790,00 452,00 1.300,00
Kosten evenementen  100,00 100,00 1.000,00
Kosten representatie 400,00 400,00 500,00

--------------------- --------------------- ---------------------
Totaal lasten         47.142,90 45.305,10 51.565,75

Begrotingsoverschot/(tekort) (1.492,90) 1.894,90 (360,75)
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TOELICHTING  BEGROTING  OSM BADMINTON  SEIZOEN  1997-1998

Toelichting kosten:

Zaalhuur Gezien het feit dat we het afgelopen seizoen beneden de ƒ32.000 zijn
gebleven, heeft de hoop doen leven (mede gezien de lage inflatie) dat
slechts ƒ33.700 zaalhuur voldoende zal zijn.  Uiteraard wordt in het
lopende seizoen de dan verwachte zaalhuur bekeken in het licht van de
contributie-opbrengsten tot dat moment, waardoor aanpassingen in
positieve of negatieve zin altijd mogelijk blijven.

Het Bestuur OSM Badminton, 20 september 1996.

Toelichting opbrengsten:
aantal contrib. totaal

Contributies          Jeugd   50 185,00 9.250,00
Rekreanten/Comp.sp. 125 270,00 33.750,00

---------------
43.000,00

Inschrijfgeld senioren 20 25,00 500,00
Inschrijfgeld jeugd     10 15,00 150,00
Donaties            3 25,00 75,00
Jeugdsubsidie gem. Maarssen 50 10,00 500,00

Shuttles             64 36,60 2.342,40

  Gezien het lagere ledental dat we in onze begroting hebben opgenomen moet
  het mogelijk zijn met minder shuttles een heel jaar vooruit te kunnen.

aantal bijdrage totaal
Bijdrage bond/distrikt jeugd 50 17,24 862,00

senioren 125 26,20 3.275,00
distriktsbijdrage 175 7,00 1.225,00

---------------
5.362,00

Kosten jeugd        Diverse kosten specifiek ten behoeve van de jeugd

Kosten rekr./comp.        administratie 100,00
oliebollentoernooi 175,00
clubkampioenschappen 525,00

---------------
800,00

Clubkrant             drukker    5 keer 1.250,00
bezorgkosten 440,00
diversen 100,00
opbrengsten advertenties (1.000,00)

---------------
790,00
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HALLO  ALLEMAAL ,
De vakanties zijn weer afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook het
badmintonseizoen is weer begonnen. Zoals jullie al opgemerkt hebben, is er een
nieuwe trainer aangetrokken en zijn naam is Ruud Faas. Elders in dit blad kun je meer
over hem lezen. Wij hopen dat dit weer een sportief en gezellig badminton-jaar zal
worden.

Voor de komende maanden hebben we reeds enige leuke aktiviteiten gepland,
namelijk:

- Zaterdag 28 September van 8.30 tot 11.00 uur het junioren/senioren toernooi.
- Zaterdag 30 November het Sinterklaastoernooi.
- Zaterdag 4 Januari van 8.30 tot 11.00 uur het oliebollentoernooi.
- In Februari een onderling toernooi als voorbereiding op de clubkampioenschappen.

Wij hebben bij de jeugd dit seizoen twee competitie teams, die ik succes wens voor de
komende wedstrijden. Als iemand van jullie het leuk vindt om over je hobby of
badminton te schrijven,laat mij dat dan even weten.

Allemaal heel veel plezier gewenst voor het komende seizoen.

Namens de J.C, Liska Penners.

DE NIEUWE  JEUGDCOMPETITIETEAMS  VOOR HET SEIZOEN 1996/1997
Ook dit seizoen zijn er weer jeugdspelers die hun spelnivo in competitieverband
willen vergelijken met dat van andere verenigingen in de buurt. Dit seizoen zijn
daarvoor twee teams gevormd:

Team 1 Team 2
Niels Eijkelkamp Mark Pelgrim
Erik v.d. Valk Ramon Penners
Vanessa Simons Tjerk van Heck
Monique van Haaften Mariëlle van Velzen

Emy Eijkelkamp

De heer die als eerste is genoemd, zal ook als eerste heer spelen. Dit geldt ook voor de
dames. De captain van het eerste team is Niels. Van het tweede team is dit Mariëlle.

Ik wens jullie sportieve wedstrijden toe en hoop op een actieve begeleiding van de
ouders. Succes!!!!

Krist Plaizier
JC

N.B.: mochten er jeugdspelers zijn die ook eens willen meemaken hoe het nou is om
competitie te spelen, dan kunnen die zich bij mij opgeven als reservespeler.

JEUGD
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OSM BADMINTON  AGENDA OKTOBER  1996 - JANUARI  1997
JEUGD

Speeltijden
GROEP 1 GROEP 2

5 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
12 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
19 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
26 oktober HERFSTVAKANTIE, geen badminton

2 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
9 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
16 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
23 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
30 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

7 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
14 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
21 december KERSTVAKANTIE, geen badminton
28 december KERSTVAKANTIE, geen badminton

4 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
11 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
18 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
25 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

DATA  THUISSPELENDE JEUGDTEAMS

Voor de data waarop de competitiespelende jeugdteams thuis in de Bisonhal spelen,
zie het schema dat op pagina 24 afgebeeld staat.
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TECHNISCHE COMMISSIE

Vol liefde en dankbaarheid willen wij laten weten,
dat we een zoon hebben gekregen

We noemen hem

Luc
Hij is geboren op 23 september 1996

en weegt 3135 gram

Eduward en Annemarie Nieuwenhuijzen
Rogier van Otterloolaan 4
3604 BH Maarssen

Tel. (0346) 55 14 30
Bezoek vinden we heel gezellig,

maar laat het van tevoren even weten

OSM BADMINTON  AGENDA OKTOBER  1996 - JANUARI  1997.
SENIOREN

Speeltijden:
woensdag 20:30 - 23:30 competitietraining (fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen + interne competitie
zondag 09:30 - 13:30 competitie

Bijzonderheden:
t/m oktober Elke donderdag beginnerstraining
3-6 oktober P&H Dutch Open in de Maaspoort te Den Bosch

do & vr: 10:00 - 22:00, za: 11:00 - 22:00, zo: 12:00 - 22:00
Informatie: (030) 60 47 496

23-24 november Districtskampioenschappen, info.: (024) 32 37 186
25 november ALGEMENE LEDENVERGADERING

5 december Géén vrij spelen
12 december Kopij-datum
23-31 december KERSTVAKANTIE

1 januari Géén competitietraining
3 januari Champagnetoernooi
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Team 1 2 3

1 18-10 11-10

2 13-12 8-11

3 29-11 15-11

Team 1 2 3

1 4-10 18-10

2 1-11 15-11

3 29-11 22-11

Team 1 2 3 4

1 4-10 1-11 22-11

2 17-01 20-12 8-11

3 10-01 13-12 11-10

4 20-12 10-01 17-01

Poule A

Poule CPoule B

INTERNE COMPETITIE

Teamindeling
Poule A
1 Piet Elsendoorn & Nel Coenders
2 Douwe van der Ley & Alice van der Ley
3 Krist Plaizier & Martha Dijkstra
4 Erik van Esterik & Liska Penners

Poule B
1 Cor Zagers & Wilma Elsendoorn
2 Peter Ham & Meta Ham
3 Eelco Weenink & Josephine Bart

Poule C
1 Wim Menke & Willem Bosch
2 Erwin van de Molen & Martin van Amerongen
3 Hans Bosma & Alexander van Leyenhorst

Er wordt gespeeld op vrijdagavond, op deze avond worden twee banen voor de
interne competitie gereserveerd.
De teams uit poule A en B spelen twee enkel en één mix partij. De teams uit poule C
spelen twee enkel en één dubbel partij.
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Speelschema interne competitie
Speeldatum Poule Team - Team Wedstrijdnr.

4 oktober 1996 A 1 - 2 1
4 oktober 1996 C 1 - 2 2

11 oktober 1996 B 1 - 3 3
11 oktober 1996 A 3 - 4 4

18 oktober 1996 C 1 - 3 5
18 oktober 1996 B 1 - 2 6

1 november 1996 A 1 - 3 7
1 november 1996 C 1 - 2 8

8 november 1996 B 2 - 3 9
8 november 1996 A 2 - 4 10

15 november 1996 C 2 - 3 11
15 november 1996 B 2 - 3 12

22 november 1996 A 1 - 4 13
22 november 1996 C 2 - 3 14

29 november 1996 B 1 - 3 15
29 november 1996 C 1 - 3 16

13 december 1996 A 3 - 2 17
13 december 1996 B 1 - 2 18

20 december 1997 A 3 - 2 19
20 december 1997 A 1 - 4 20

10 januari 1997 A 2 - 4 21
10 januari 1997 A 1 - 3 22

17 januari 1997 A 3 - 4 23
17 januari 1997 A 1 - 2 24

Voor het opgeven van de standen wordt gebruik gemaakt van een wedstrijdformulier
en dit dient ingeleverd te worden bij:

Douwe van der Ley
Zwanenkamp 802
3607 PS MAARSSEN
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VOORJAARSCOMPETITIE  1997 (VJK)
Aan de voorjaarscompetitie kan iedereen deelnemen. De indeling van de poules is
namelijk afhankelijk van de sterkte van de spelers. Het is dus met name voor
beginnende spelers een uitstekende gelegenheid om wedstrijdervaring op te doen,
terwijl ook gevorderden eens lekker stuk kunnen gaan. In totaal worden er acht tot
tien wedstrijden gespeeld, afwisselend uit en thuis. De thuiswedstrijden worden bij
voorkeur gespeeld op zondagmorgen in de Bisonhal.

Medio februari 1997 begint de VJK en eind mei 1997 wordt de VJK afgesloten met
een schitterend slottoernooi. Elk deelnemend team dient uit minstens twee dames en
twee heren te bestaan. Opgave voor dit sportieve toernooi, bij voorkeur als team
(maar het kan ook individueel) vóór 10 november 1996 bij Douwe van der Ley.

Tevens is er de mogelijkheid om je op te geven als reserve speler, in het geval dat men
af en toe wil invallen in een team dat ‘omhoog’ zit.

De kosten voor deelname (bondsbijdrage) bedragen ƒ 10,00 per deelnemer, te voldoen
bij inschrijving.

Voor nadere informatie bel Douwe van der Ley: 0346-571679.

Bisonspoor 236
Bisonspoor Golf-
en Recreatiebad
Maarssenbroek

Tel: 0346 - 560244

Voor al uw feesten, bruiloften en partijen,
 ook voor kinderfeestjes.
Op de eerste etage gezellige ruimte tot circa 80 personen.
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INSCHRIJFFORMULIER  VOORJAARSCOMPETITIE  1997 (VJK)
Inleveren voor 10 november 1996 bij

Douwe van der Ley
Zwanenkamp 802
3607 PS MAARSSEN

of in de zaal overhandigen op donderdag- of vrijdagavond.

Dames Naam Telefoonnummer

1e .................................................. ......................................

2e .................................................. ......................................

3e .................................................. ......................................

Heren

1e .................................................. ......................................

2e .................................................. ......................................

3e .................................................. ......................................

Teamcaptain:  .........................................................................................

Ik meld mij aan als reservespeler:

................................................... .....................................

1e, 2e, 3e betekent dat hier de speelsterkte wordt aangegeven. In deze volgorde
worden ook de de wedstrijden gespeeld. De sterkste dame en heer worden dus
1e dame en 1e heer.

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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INDELING  COMPETITIETEAMS

Team 1 Ruud Meijer
Bart Voncken
Ruth v.d. Valk
José Voncken

Team 2 Norman v.d. Brug
Dennis van Thoor
Jochem Steman
Cindy Galesloot
Linda Schipper

Team 3 Ernst Buijtendijk
Arthur Dres
Rob Smeets
Thea Walta
Maria van Amstel

Team 4 Gerard Kieft
Sandor Musto
Alice Paliama
Pia Stäbler

Team 5 Remco den Elzen
Frans den Elzen
Agaath den Elzen
Yvonne Bol

DATA  THUISSPELENDE TEAMS

Datum Team ... senioren Team... junioren

6-10-96 1,4 1

13-10-96 3,5 1

20-10-96 4 2

3-11-96 2,3,5 1

10-11-96 1,4 2

17-11-96 1,5 1

1-12-96 2,4 2

8-12-96 1 2

15-12-96 2,3,5 1

12-1-97 1,4 --

19-1-97 2,3,5 1

26-1-97 2,4 2

2-2-97 1,3,5 1

9-2-97 2,3,5 2
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SCHEMA  COMPETITIETRAINING

Groep 1 Cindy Galesloot Groep 2 Wilma Elsendoorn
Linda Schipper Hedwig van Woerden
Niels Eijkelkamp Coen van de Kraan
Jochem Steman Ed Kamans
Yvonne Bol
Vanessa Simons
Monique van Haaften

Groep 3 Geert Jan Fluitman Groep 4 Piet Elsendoorn
Dennis van Thoor Nel Coenders
Hans Bosma Hans Eijkelkamp
Alexander v. Leijenhorst José Eijkelkamp
Ernst Buijtendijk

Groep 5 Thea Walta Groep 6 Remco den Elzen
Maria van Amstel Frans den Elzen
Rob Smeets Agaath den Elzen
Gerard Kieft Ruud Hendriks
Arthur Dres
Suzanne Albers

K   R   O   N   E   N   B   U   R   G   b.v.

E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n

Postbus 85026, 3508 AA Utrecht
Bezoekadres:
Laagraven 45B, 3439 LK Nieuwegein
Tel: 030 - 2871766

Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van:

- Elektrotechnische installaties
- Draadloos Uw woning beveiligen vanaf F 1475,==
- Telecommunicatie
- Datacommunicatie
- Verlichtingsinstallaties
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CHAMPAGNETOERNOOI

Omdat er voor begin januari geen nieuw clubblad meer zal verschijnen is het goed
om nu reeds een aankondiging te doen van het Champagnetoernooi (al weten we op
dit moment niet zeker of het deze naam zal houden) dat zoals gebruikelijk weer in de
eerste week van januari gehouden zal worden. De datum wordt dit jaar 3 januari.
Komt allen, het wordt beslist weer ontzettend gezellig.

De TC

Datum VROEG

( 20.30 - 21.45 uur)

LAAT

( 21.45 - 23.00 uur)

11 september   1,   2,   3, 4,   5,   6,

18 september 1,   2,   3, 4,   5,   6,

25 september 1,   3,   4, 2,   5,   6,

2 oktober 1,   3,   4, 2,   5,   6,

9 oktober 1,   4,   5, 2,   3,   6,

16 oktober 1,   4,   5, 2,   3,   6,

23 oktober 1,   5,   6, 2,   3,   4,

30 oktober 1,   5,   6, 2,   3,   4,

6 november 1,   2,   6, 3,   4,   5,

13 november 1,   2,   6, 3,   4,   5,

20 november 1,   2,   3, 4,   5,   6,

27 november 1,   2,   3, 4,   5,   6,

4 december 1,   3,   4, 2,   5,   6,

11 december 1,   3,   4, 2,   5,   6,

18 december 1,   4,   5, 2,   3,   6,

8 januari 1997 1,   4,   5, 2,   3,   6,

15 januari  1,   5,   6, 2,   3,   4,

22 januari 1,   5,   6, 2,   3,   4,

29 januari 1,   2,   6, 3,   4,   5,

5 februari 1,   2,   6, 3,   4,   5,
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VARIA

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Ruud Faas en ik ben de nieuwe trainer van de jeugd, de gevorderde
recreanten en de competitie spelers. Ik ben 32 jaar en ik speel al vanaf mijn 13e jaar
badminton. De eerste jaren bij B.V. Breukelen en later bij Iduna Utrecht, waar ik 6
jaar in het eerste team gespeeld heb. Nu, op het eind van mijn actieve loopbaan als
speler, speel ik weer in het eerste team van B.V. Breukelen. Als trainer ben ik 6 jaar
geleden begonnen bij (hoe kan het anders) B.V. Breukelen en daarna ben ik naar B.V.
Overvecht gegaan, om nu bij OSM Badminton te trainen. In het dagelijkse leven
hebben mijn vrouw en ik een eigen zaak, namelijk: “Sportprijzenhandel de
Eendracht”, waarbij wij ook rackets bespannen en Yonex rackets verkopen. Daarnaast
werk ik ook nog bij Epifine Delicatessen in de produktie.

Genoeg over mijzelf, nu even over OSM Badminton. Ik hoop, dat we met z’n allen
(spelers, bestuur en trainer) proberen OSM op een hoger peil te brengen, want het is
toch eigenlijk te gek voor woorden, dat een club met 180 tot 190 leden slechts 2e

klasse distrikt speelt. De meesten van jullie die getraind hebben, zullen wel gemerkt
hebben dat ik erg fanatiek ben en dat de training redelijk zwaar is. Maar ik geloof erin
als we in dit tempo door trainen, dat het zeker zal lukken om OSM op een hoger
niveau te brengen.

Ruud Faas

OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 567428 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Voorzitter TC (Sr. comp.)
Erik van Esterik Zebraspoor 613 571634 Voorzitter
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 561428 Voorzitter RC
Robert Hoogenkamp Spechtenkamp 91 560679 Secretaris
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter JC
Eelco Weenink *) Fazantenkamp 783 571083 Penningmeester

TECHNISCHE-COMMISSIE
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Voorzitter (Sr. comp.)
Douwe van der Ley Zwanenkamp 802 571679 Lid (VJK)
Alexander van Leyenhorst Zwanenkamp 82 564658 Lid
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Lid

JEUGD-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 567428 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter
Krist Plaizier Wageningseberg 292 030-2885458 Lid (Jr.comp.)
Tessa Wempe Bloemstede 490 564056 Lid

REDACTIE-COMMISSIE
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 561428 Voorzitter
Ingrid Janssen Fazantenkamp 562 550761 Lid
Monique van Leyenhorst Zwanenkamp 82 564658 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Lid

KASCONTROLE-COMMISSIE
Martin van Amerongen Ranstplein 26 570409
John van Rooijen Bloemstede 271 571393

Als je belt, vraag je dan even af, of het op een tijd is waarvan je
verwacht dat degene die je belt, die tijd ook redelijk vindt.

* ) Graag bellen tussen 20:30 en 22:00


