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Inleiding
Dit is het negende 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 477 leden.

Speeltuin
De speeltuinen worden 1 maal per jaar door Speel Top Veilig gecontroleerd/geïnspecteerd. Dit heeft
afgelopen November plaats gevonden. De resultaten zijn binnen gekomen in Januari 2015. De
Speeltuinen zijn weer goed gekeurd op een paar kleine puntjes na. Die in het voorjaar van 2015 worden
verholpen. In het voorjaar en najaar van 2014 is het bodemmateriaal onder de toestellen weer onkruid
vrijgemaakt. Eén maal per 2 maanden worden de speeltuinen 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
dit jaar overgedragen aan 2 medebewoners van deze wijk die de controles uitvoeren en bijhouden.
Activiteiten
De activiteiten commissie in 2014 verschillende malen bij elkaar gezeten en 8 maal vergaderd, waarvan
ook een aantal keer met het bestuur voor het zomerjaarfeest.
In 2014 zijnde volgende activiteiten georganiseerd:
Activiteit

Nieuwjaars bowlen met het gezin

Cowboy en indianen speelreservaat
Paaseieren zoeken (2e paasdag)
Bootcamp

Paintballen op Ermerstrand (waterskiën was afgelast i.v.m. te weinig opgaven
Zomerjaarfeest
Kookworkshop
St. Maarten

Kerstworkshop
Wederom zijn de activiteiten van 2014 binnen de begroting gevallen

In 2014 heeft de activiteitencommissie voor het eerst zonder een bestuurslid gefunctioneerde. Dat
heeft prima gefunctioneerd. De activiteitencommissie heeft wel geregeld contact met het bestuur en
de notulen van de bestuursvergadering worden ook doorgestuurd naar de dames van de
activiteitencommissie.

Bij de activiteitencommissie heeft wisseling van leden plaats gevonden. Liane Roos is na enkele jaren
betrokken te zijn geweest, vertrokken i.v.m. de drukte van het werk en gezin. Dit viel voor haar niet
meer te combineren. Zij heeft namens bestuur en activiteitencommissie een bloemenbon en fles rosé
ontvangen als dank voor haar inzet van de afgelopen jaren.
Esther Schlepers is in het begin van 2014 bij de activiteitencommissie gestart en aan het eind van
2014 heeft Saskia van de Scheer zich ook bijgevoegd. Welkom dames!
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De activiteitencommissie bestaat nu uit 4 dames;
- Ilse ter Horst
- Anja Jacobs
- Esther Schlepers
- Saskia van de Scheer

Het bestuur spreekt wederom haar grote dank uit voor de grote inzet van de dames van de
activiteitencommissie.

Bestuur
In 2014 zijn er geen wijzigingen opgetreden in het bestuur van de BSV.

Bestuur anno december 2014:
Elly Boesenkool (algemeen bestuurslid 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 2014 één maal per 2 weken plaats gevonden. Het heeft de
vereniging redelijk wat geld opgebracht. ( Zie financieel jaarverslag). De locatie van de container is in
de loop van dit jaar gewijzigd. Zodat de bewoners niet meer door het zand hoeven lopen. 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 de bewoners van de wijk Ossehaar vragen de omgeving van
de container papier vrij te houden. Is de container vol, dan de deur sluiten en geen papier naast,
achter, voor de container te zetten. Neem het weer mee voor de volgende container. Dit voorkomt
frustratie bij medebewoners die zich er wel verantwoordelijk voor voelen dat de omgeving netjes en
papier vrij blijft. Indien geconstateerd wordt dat er kinderen bij de oudpapier container spelen zijn,
verzoeken wij deze daar weg te sturen. Dit i.v.m. de veiligheid. Het betreden van de container is op
eigen risico.

Financiën
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Het jaar 2014 is voor de buurtvereniging per saldo niet een dekkend jaar geweest. Dit houdt in dat er
dit jaar een tekort is geweest en alles wat is ontvangen (contributie van de leden, subsidies en
opbrengst oud-papier) is uitgegeven aan activiteiten en algemene kosten. Per saldo komt dit neer op
een tekort van € 59,91.
De subsidies voor de speeltuinen worden per speeltuin op een aparte spaarrekening gezet. Dit wordt
gereserveerd voor de kosten van het onderhoud (in 2014 o.a. een glijbaan vervangen) van de
speeltoestellen en ondergronden en tevens voor het in de toekomst vervangen van speeltoestellen. De
speeltoestellen vergen een hoge investering, dus we moeten vele jaren sparen om in te toekomst
verouderde speeltoestellen te kunnen vervangen.
In 2014 heeft de Gemeente te kennen gegeven dat er minder subsidies verstrekt gaan worden. Zodra
duidelijk is wat de impact gaat worden, zullen we hier als bestuur op moeten anticiperen.
Vergaderingen
In 2014 heeft het bestuur 9 keer vergaderd, waarbij enkele vergaderingen samen met de
activiteitencommissie voor het zomerjaarfeest. Tevens heeft er in maart 2014 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, verzorgd de hapjes en de drankjes op eigen kosten.

Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven en mededelingen zijn zoveel mogelijk via de mail verstuurd. De memo’s worden ook in
de twee communicatieborden gehangen. Het memobord in het nieuwe deel van de wijk is lange tijd niet
gebruikt. Door vandalisme was het raam kapot en het slot geforceerd. Het memobord is inmiddels
gerepareerd.
Coevorden verbindt
In september heeft er een bespreking plaats gevonden met Burgemeester Bert Bouwmeester en
wethouder Joop Brink. Hieruit kwam naar voren dat de Gemeente gaat bezuinigen op diverse subsidies
en dat de Gemeente meer contact wil met de bewoners van de Gemeente. Zo ook met de wijk Ossehaar.
In november hebben we bij alle bewoners van de wijk huis aan huis een nieuwsbrief verspreid met de
vraag of er bewoners zijn die contactpersoon wil zijn voor de Gemeente namens de wijk. Hier is geen
enkele reactie op gekomen. Het bestuur heeft daarom besloten deze rol te gaan vervullen omdat
anders diverse zaken m.b.t. de leefbaarheid in de wijk niet geregeld kunnen worden. De BSV krijgt
daarmee ook de functie van belangenbehartiger namens de wijk. In de statuten van de BSV is dit al
vastgelegd. Er hebben eind 2014 diverse gesprekken met de Gemeente plaats gevonden en er is ook
samen met de Gemeente en de leverancier van de straatverlichting een ronde gemaakt door de wijk om
de staat van de verlichting te beoordelen. Een deel zal worden vervangen.

Website
De website wordt beheert door het bestuur en zoveel mogelijk gehouden. Er is ook een Facebookpagina
opgestart om de bewoners zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Externe mail wordt in een centrale
mailbox van de BSV ontvangen. De mail wordt behandeld en gearchiveerd twee bestuursleden.
In 2014 hebben zich weer 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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