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Inleiding
Dit is het achtste jaarverslag van de BSV Ossehaar. In dit jaarverslag worden de belangrijkste
onderwerpen die betrekking hebben op onze buurtvereniging in het kort weergegeven. Momenteel
heeft onze Buurt- en Speeltuinvereniging 473 leden.

Speeltuin
De speeltuin wordt 1 maal per jaar door Speel Top Veilig gecontroleerd/geïnspecteerd. Dit heeft
afgelopen November plaats gevonden. De resultaten zijn binnen gekomen in Januari 2014. Speeltuin is
weer goed gekeurd op een paar kleine puntjes na. Die in het voorjaar van 2014 worden verholpen. In
het voorjaar en najaar van 2013 is het bodemmateriaal onder de toestellen weer onkruid vrijgemaakt.
1 maal per 2 maand word de speeltuin gecontroleerd door 2 bestuursleden op gebreken. Indien deze
aanwezig zijn worden deze geregistreerd in een logboek. Deze gebreken worden ook gelijk verholpen.
Ook als er geen gebreken zijn word dit genoteerd. Speeltuin “De Osseheuvel” is ook al mee genomen in
de inspectie. De aandachtpuntjes van deze speeltuin worden ook in het voorjaar 2014 verholpen door
Compaan. Dit valt onder de garantie nog. De speeltuin zal ook 1 maal per twee maanden worden
gecontroleerd door 2 medebewoners van deze wijk. Zij zullen ook een logboek gaan bijhouden.
Activiteiten
De activiteiten commissie is afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest om te vergaderen, waarvan twee
keer met het bestuur voor het zomerjaarfeest. Ook gaan er de nodige e-mails de deur uit. Tevens is er
tegenwoordig ook het nodige contact via de App, middels de groeps app.
In 2013 zijnde volgende activiteiten georganiseerd:
Datum

13 januari

10 februari
16 maart
1 april

3 april

26 mei
15 juni

30-31 augustus
11 november

Activiteit

Nieuwjaars bowlen met het gezin

Cowboy en indianen speelreservaat

Spooktocht voor jong en oud

Paaseieren zoeken (2e paasdag)

CQ Jambe workshop (kinderen) + breakdance

Bootcamp Ossehaar

Visactiviteit van visorganisatie

Zomerjaarfeest, voor jong en oud
St. Maarten

In de tweede helft van het jaar is Esther Schlepers toegetreden tot de activiteitencommissie. Elly
Boesenkool heeft te kennen gegeven eind 2013 te gaan stoppen met de activiteitencommissie.
De activiteitencommissie bestond in 2013 uit Elly Boesenkool, Anja Jacobs, Ilse ter Horst, Lianne Roos
en Esther Schlepers (vanaf augustus 2013). Alle besprekingen hebben bij één van de leden van de
activiteitencommissie thuis plaats gevonden. Voor de activiteitencommissie is een apart mailadres
aangemaakt, zodat alle leden van de activiteitencommissie bij dezelfde mailbox kunnen komen. Het
mailadres is activiteitenossehaar@outlook.com.
Er is veel dank verschuldigd voor de enorme inzet van deze dames. Hierdoor heeft de BSV toch weer
veel leuke activiteiten kunnen organiseren.
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Bestuur
In 2013 is Gerrit Cuiper toegetreden tot het bestuur van de BSV. Elly Boesenkool heeft aangegeven
dat ze begin 2014 wilde gaan stoppen met de werkzaamheden voor het bestuur, maar is bereidt
gevonden om zich toch te blijven inzetten als bestuurslid.
Bestuur anno december 2013:
Elly Boesenkool (algemeen bestuurslid, coördinator activiteitencommissie en ledenadministratie)
Miranda Mast (algemeen bestuurslid, ledenadministratie en penningmeester)
Marcel Colmer (algemeen bestuurslid en lid speeltuincommissie)
Wim Plasman (secretaris)
Bennie Lippold (algemeen bestuurslid)
Gerrit Cuiper (algemeen bestuurslid)
Patrick de Groot (voorzitter)

Oud papier
De inzameling van oud papier heeft in 2013 maandelijks plaats gevonden. Het heeft de vereniging
redelijk wat geld op gebracht. ( Zie financieel jaarverslag) Eind 2013 is toch besloten om 1 container
om de twee weken een weekend te laten komen. De tweede container kwam maandelijks nog niet voor
een kwart vol en de inkomsten liepen iets terug . Dit gaat vanaf 01-01-2014 in. De huidige locatie voor
de containers zijn goed. Het spandoek word woensdag voor het oud papier weekend opgehangen zodat
alle bewoners tijdig op de hoogte zijn of er aan herinnerd worden. Graag willen we jullie als bewoners
van de wijk Ossehaar toch vragen de omgeving van de container papier vrij te houden. Is de container
vol. Dan de deur sluiten en geen papier ernaast, achter, voor op ect. Te zetten. Neem het weer mee
voor de volgende container. Dit voorkomt frustratie voor medebewoners die zich er
wel
verantwoordelijk voor voelen dat de omgeving netjes en papier vrij blijft.

Financiën
Het jaar 2013 is voor de buurtvereniging per saldo een dekkend jaar geweest. Dit houdt in dat er dit
jaar een overschot is geweest en niet alles wat is ontvangen (contributie van de leden, subsidies en
opbrengst oud-papier) is uitgegeven aan activiteiten. Alleen de contributie van de leden was niet
dekkend voor de kosten van de activiteiten. De inzameling van oud papier en de Subsidie Leefbaarheid
zorgt ervoor dat er toch een overschot is. De subsidies voor de speeltuinen worden per speeltuin apart
gehouden. Dit wordt gereserveerd voor de kosten van het onderhoud van de speeltoestellen en
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ondergronden en teven voor het in de toekomst vervangen van speeltoestellen. Deze zijn erg duur, dus
we moeten vele jaren sparen om in te toekomst verouderde speeltoestellen te kunnen vervangen.
Vergaderingen
In 2013 heeft het bestuur 7 keer vergaderd. Een aantal vergaderingen vonden plaats samen met de
activiteitencommissie voor het zomerjaarfeest. Tevens heeft er in maart 2013 een algemene
ledenvergadering plaats gevonden. Alle vergaderingen (incl. de algemene ledenvergadering) hebben bij
één van de bestuursleden of leden van de activiteitencommissie thuis plaats gevonden. Er is voor de
vergaderingen geen accommodatie gehuurd. Het lid van het bestuur en/of de activiteitencommissie
waar de vergadering plaats vond, draagt de kosten voor de hapjes en de drankjes.

Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven en mededelingen zijn zoveel mogelijk via de mail verstuurd. De memo’s worden ook in
de twee communicatieborden gehangen. Voor het zomerjaarfeest is nog een memo op papier huis aan
huis bezorgd. Het memobord dat bij de Ossehaarseweg stond, is verplaatst naar het nieuwe deel van
de wijk.
Federatie van Buurt- en Speeltuinverenigingen Coevorden
Lidmaatschap opgezegd

Website
De website wordt beheert door het bestuur en steeds actueel gehouden. Er wordt regelmatig mail
ontvangen via de website.
Externe mail wordt in een centrale mailbox van de BSV ontvangen. De mail wordt behandeld en
gearchiveerd door de bestuursleden.
Ook in 2013 hebben zich veel vrijwilligers uit de wijk ingezet om activiteiten te kunnen organiseren.
Het bestuur en de activiteitencommissie zijn hun hiervoor erg dankbaar.
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