
Verslag van de secretaris seizoen 2021/2022 

 

Nou, daar is ie dan weer. Het verslag van de secretaris. Ja, de zelfde die vorig jaar gefrustreerd en 

gestrest aankondigde te stoppen. Er is inmiddels wel veel ten positieve veranderd. Na de bewuste 

ledenvergadering vorig jaar zijn er veel vacatures ingevuld, die zelfs tot de dag van vandaag nog 

altijd zijn ingevuld en/of de dienstdoende vrijwilliger heeft vervanging gevonden voor zijn of haar 

taak. 

Een en ander heeft er toe geleid dat er veel rust in de organisatie bij de club is gekomen, en dat de 

secretaris weer “gewoon” secretaris kan zijn. Een rustgevend gevoel.  Dankzij de goedgevulde 

commissies is het voor mij, en ik denk voor iedereen binnen commissies en bestuur eenvoudig 

werken. Ik wil dan ook alle vrijwilligers die zo hun best doen om de vereniging goed te laten lopen, 

bedanken voor hun inzet. Dat geldt voor commissies, maar ook ondersteunende mensen voor 

onderhoud buiten, training, coaching en incidentele inzet. Fijn dat jullie er voor ODIS zijn. 

Gelukkig is er in het afgelopen seizoen na december weer veel gehandbald met wisselende 

resultaten als gevolg, maar vooral  het spelplezier heb  ik weer veel terug gezien.  

Ook de gezelligheid rond evenementen en in de kantine is weer prettig om te ervaren. Wat minder 

plezierig was, vooral voor de man waar het om ging was een onwelwording in de kantine. Gelukkig 

is dankzij snel handelen van de mensen om het gebeurde heen ook dit verhaal weer goed 

afgelopen. Het geeft wel weer aan dat de aanwezigheid van de AED (gelukkig hebben we er een in 

de buurt bij de ingang van Valto) en mensen met een EHBO of BHV achtergrond eigenlijk een must 

is. Heb je (nog) nooit een cursus gedaan? Meldt je dan eens aan bij de EHBO. Het kan echt levens 

redden! 

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen tegenwoordig. Is het een nog niet helemaal voorbij, of weg, 

hebben we weer een energiecrisis. De energiekosten stijgen de pan uit, en dat zorgt bij ODIS dan 

weer voor een negatief financieel resultaat. In de vergadering zullen we bij het vast stellen van de 

contributie hier uitgebreid over discussiëren. 

Al met al…. Een voor de secretaris prettige periode, en ik plak er dan ook graag weer een jaartje 

aan vast. 

Marcel. 

 

 


