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VAN DE BESTUURSTAFEL
Een rubriek op deze site die inzicht geeft in de vraagstukken waar het bestuur mee bezig is. Deze rubriek zal
na iedere vergadering van het voltallige bestuur worden opgenomen op de site.

VAN DE BESTUURSTAFEL van maandag 17 december 2018.
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Ook dit seizoen is een inloopspreekuur voor leden richting het bestuur ingericht.
De komende data voor dit inloopspreekuur zijn: Woensdag 16-01-2019
Woensdag 24-04-2019
Woensdag 29-05-2019
Het inloopspreekuur, van 19.30 tot 20.00 uur, wordt gehouden voorafgaand aan de
bestuursvergadering van het voltallige bestuur.
In de SJO-commissie is ook de functie van secretaris ingevuld in de persoon van Kim Harbers.
Hiermee is deze commissie op volledige sterkte.
Voor de MO19-1 is een nieuwe trainer gevonden. Dit vanwege het tussentijdse vertrek van de
huidige trainer.
In de opslagruimte voor de kantine is een koelcel ten behoeve van de kantineproducten geplaatst.
Voor de functie van bestuurslid voetbaltechnische zaken wordt gezocht naar een opvolger van
Andries Aalderink, die eerder dit jaar heeft aangegeven te willen stoppen met deze functie.
Voor de functie van penningmeester wordt eveneens gezocht naar een opvolger. Gerrit Kempes,
de huidige penningmeester, heeft aangegeven zijn taken te willen overdragen. Met de mogelijke
opvolger van Gerrit staat een afspraak gepland.
De Algemene Ledenvergadering van 22 oktober is goed verlopen. De opkomst van 52 leden lag
ditmaal boven het gemiddelde van zo’n 35 leden. Positief is hierbij ook dat jongere leden de
moeite hebben genomen om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering.
Op de Nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2019 komen 8 jubilarissen in aanmerking om in het
zonnetje te worden gezet vanwege hun langjarig lidmaatschap. Ook zal dan de Harry Hasselbach
Trofee (aan een lid van de vereniging dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt) worden
uitgereikt.
Het punt rookbeleid is opnieuw in het bestuur besproken. Dit mede naar aanleiding van vragen
tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering. De conclusie is dat het beleid om te komen tot
een rookvrije accommodatie, dat sinds dit seizoen geldt, redelijk goed wordt nageleefd.
Besloten is om, ook met het oog op de landelijke aanscherping, dit beleid voort te zetten.
Wetende dat het nog tijd zal vergen voordat dit beleid door een ieder wordt geaccepteerd.
De gemeente Brummen heeft laten weten dat de verplaatsbare doelen na iedere training en
wedstrijd van de velden dienen te worden verwijderd. Dit betekent buiten de afrastering plaatsen
en is noodzakelijk om de gemeente de gelegenheid te geven om het onderhoud aan de velden te
kunnen doen. Hierop is geen uitzondering mogelijk en alle leiders en trainers en leiders zijn er
inmiddels op gewezen dat het hun verantwoordelijkheid is om er voor te zorgen dat er geen
verplaatsbare doelen achterblijven op de velden.
De leiders van de jeugdteams is gevraagd om een teamfoto, zodat die op site kunnen worden
geplaatst. Een aantal teams heeft hieraan nog geen gehoor gegeven en de oproep aan hen is om
de webredactie zo snel mogelijk te voorzien van een teamfoto.
Artikelen die gaan over de samenwerking Oeken/Brummen kunnen via het e-mailadres:
media@sjo-oeken-brummen.nl worden aangeboden, zodat deze berichten op de sites van beide
verenigingen kunnen worden geplaatst.
In de winterstop zal het schilderwerk in de kantine worden opgepakt.
Na de komst van andere stoelen, zullen binnenkort ook nieuwe tafels in de kantine worden
geplaatst.
De behoefte aan 7 x 7-voetbal zal door Bas Jansen en Paul Busser bij de seniorenteams
worden gepeild. Indien er voldoende belangstelling is, minimaal 1 volledig team, zal het
7 x 7-voetbal in Oeken en in Brummen onder de samenwerking Oeken/Brummen gaan vallen.
Vv Oeken en Sportclub Brummen hebben overeenstemming bereikt over het gelijk trekken van
de contributie voor jeugdleden. In een periode van 5 jaar zullen de contributies op hetzelfde
niveau worden gebracht. In de komende 3 jaren zal vv Oeken de contributies verhogen en
Sportclub Brummen niet. In de jaren 4 en 5 zal vv Oeken verhogen en Sportclub Brummen
verlagen.
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Voor de kledingsponsoring van de jeugdafdeling is een plan gemaakt om lokale sponsors te
interesseren voor sponsoring van de SJO Oeken/Brummen. Beide verenigingen zullen hiervoor
lokale sponsors benaderen.
Daarnaast ligt er ook een aanbod van een landelijke sponsor, dat als mogelijk alternatief voor
lokale sponsoring in overweging kan worden genomen.
In het kader van de versterking van de samenwerking tussen vv Oeken en Sportclub Brummen
zullen beide verenigingen een visiedocument opstellen. Beide verenigingen zullen dit
visiedocument in een, zo mogelijk gelijktijdig gehouden, buitengewone ledenvergadering
voorleggen aan haar respectievelijke leden. Het is de bedoeling dat de beide visiedocumenten in
2019 naast elkaar worden gelegd om te bezien waar de overeenkomsten zitten en waar mogelijk
de verschillen.
Onze vraag over de opbrengsten uit de grondverkoop op De Hazenberg (uitbreiding
bedrijventerrein) is voorgelegd aan de Gemeenteraad. Verwacht wordt dat er in februari/maart
2019 meer duidelijkheid komt van de raadsfracties over hun standpunt ten aanzien van de
handelwijze in deze van het College van Burgemeester en Wethouders.
Brummen Beweegt, het dagelijkse beweegprogramma van Sportclub Brummen, wordt ook in het
nieuwe jaar voortgezet. Het aantal deelnemers is nog minimaal. Het enthousiasme onder de
deelnemers is groot. Er zijn signalen dat het aantal deelnemers zal gaan groeien.
Dit programma biedt 55-plussers de mogelijkheid om, dagelijks een uurtje, onder begeleiding te
bewegen en daarna gezamenlijk een kop koffie of thee te drinken.
Dit beweegprogramma wordt op werkdagen van 09.00 tot 10.30 uur gehouden. Naast een
beweegcircuit (op dinsdag, woensdag en vrijdag) is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan
Walking Football (op maandag) of aan wandelen (op donderdag).
In het voorjaar van 2019 wordt een belactie voor de Vriendenloterij gehouden. Dit met als doel
om nieuwe deelnemers aan de Vriendenloterij te werven. De opbrengst van die nieuwe
deelnemers komt voor een belangrijk deel ten goede aan de vereniging.
De volgende bestuursvergaderingen worden gehouden op:
Woensdag 16 januari (voltallig bestuur). Voorafgaand aan deze vergadering is er vanaf 19.30 uur een
inloopspreekuur voor alle leden en betrokkenen;
Woensdag 13 februari (dagelijks bestuur).

Heeft u vragen over bovenstaande informatie neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Zij geven u graag een toelichting.

Hoofdsponsor

