
Jaarverslag 2018/2019 secretariaat

Op 1 oktober 2018 nam huidige secretaris het secretariaatstokje over van Angelique 
Valstar.
Angelique heeft alle bescheiden netjes overgedragen, en voor het gemak van de 
nieuwe secretaris een schema gemaakt met activiteiten en andere zaken die door de 
secretaris gedaan worden door het seizoen heen.  Dat alles zorgde dat de nieuwe 
secretaris eenvoudig de taak kon voortzetten

Door het seizoen heen verliep alles behoorlijk voorspoedig. Vrijwilligers voor  
activiteiten zoals de carnaval's garderobe en de bemanning van de feesttent bij het 
OC werden eenvoudig gevonden. Mijn dank gaat dan ook uit naar deze vrijwilligers 
die ODIS niet alleen weer positief op de kaart zetten, maar ook zorgen voor de 
broodnodige extra inkomsten die er voor zorgen dat wij onze sport nog steedsvoor 
een acceptabele prijs kunnen beoefenen.

De voorbereiding voor het nieuwe seizoen verliep echter chaotisch. Laat opzeggen 
door sommigen zorgde er oa voor dat de indeling van de teams constant gewijzigd 
moest worden, waardoor de definitieve indeling laat kwam. Leden zeggen nog steeds 
te makkelijk te laat op. Uiteindelijk zelfs tot in september toe. Beste leden... u 
benadeelt niet alleen uw club. Ook uw team, andere clubs en andere leden hebben last
van oa het terugtrekken van teams. De boetes liegen er niet om wanneer dit gebeurt.

Het ledenverloop liep net als vorig jaar negatief. Naar verhouding veel (late) 
opzeggingen, en niet veel aanmeldingen zorgen voor een terugloop. Laten weervoor 
zorgen dat dat komend seizoen beter gaat, en allemaal onze schouders er onder 
zetten. Het zou mooi zijn als er meer aan ledenwerving gedaan kan worden.

De secretaris hoopte bij ODIS een gezellige club mensen te treffen met een doel. 
SPORT. Daarbij hoort sportiviteit. Ook richting, en door vrijwilligers, die er zijn om 
het u en uw kind naar de zin te maken zonder enig eigen belang! Helaas is dat deze 
zomer niet fijn verlopen, en dat heeft z'n weerslag gehad op alle betrokken 
vrijwilligers en bestuursleden. De secretaris kan u vertellen dat het zijn 
zomervakantie en bijbehorend humeur behoorlijk negatief heeft beinvloed.

Toch zijn bestuur en vrijwilligers weer positief aan het seizoen 2019/2020 begonnen. 
Er staan wat leuke zaken gepland, er zijn best wel weer wat leden aangemeld. Er zijn 
mensen die activiteiten willen organiseren en er word weer lekker gehandbald. We 
zoeken nog naar TC-leden, een enkele coach en/of trainer, maar dat komt vast goed. 
We zijn er dus nog niet, en we vragen (niet voor het eerst) ook om uw hulp om van 
ODIS weer een gezellige en ambitieuze club te maken waar het fijn sporten is.
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