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Inleiding
Dit is het tiende 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 418 leden. Het bestand is dit jaar opgeschoond. Er stonden
nog inactieve leden in omdat bij opzeggingen in het verleden alleen de hoofdbewoners verwijderd zijn.
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 2016. De
Speeltuinen zijn weer goed gekeurd op een paar kleine puntjes na. Die in het voorjaar van 2016 worden
verholpen. In het voorjaar en najaar van 2015 is het bodemmateriaal onder de toestellen weer onkruid
vrijgemaakt. 1 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 is het afgelopen jaar 5 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Ook
hebben er enkele vergaderingen samen met bestuur plaatsgevonden, dit i.v.m. het 10 jarig bestaan van
de BSV. Buiten de vergaderingen om wordt er ook gecommuniceerd via de app en de eigen email van de
activiteiten commissie.
De activiteiten commissie bestaat uit;
Anja Jacobs, Esther Schlepers, Ilse ter Horst en Saskia van de Scheer
In 2015 zijnde volgende activiteiten georganiseerd:
Activiteit
17 januari

nieuwjaarswokken

voor jong en oud

7 maart

zwemmen

voor de jeugd vanaf 8 jaar

15 maart

cowboy en indianenland

voor de kleinere kinderen in de wijk

6 april

paaseieren zoeken

voor de kleintjes

22 mei

knutselen bij Jetz Jetz

voor volwassenen

29 mei

vossenjacht

voor de jeugd

7 juni

motortoertocht

25 september

free running
make-up over fotoshoot

3 oktober

10 jarig bestaan
Oktoberfest en bowlen

voor de jeugd

7 november

spinning

voor de oudere jeugd en volwassenen

11 november

sint maarten

15 december

kerst schikken en eten

voor de oudere jeugd

De kosten van alle activiteiten vallen wederom binnen het begrote budget, complimenten!
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Bij verschillende activiteiten heeft de activiteitencommissie hulp gehad van vrijwilligers uit de buurt,
onze dank daarvoor. Enkele activiteiten zijn georganiseerd met introducé, dit om toch genoeg animo te
krijgen om de activiteit door te kunnen laten gaan.
We kunnen opmerken dat ondanks dat het leuke activiteiten zijn, de deelname terugloopt bij sommige
activiteiten. De activiteiten zijn wederom wel goed geslaagd.
Het bestuur is de dames van de activiteiten commissie dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet en hun
werk!

Bestuur
In 2015 hebben er enkele wijzigingen in het bestuur van de BSV plaats gevonden. Bennie Lippold is
uitgetreden en Roland de Vries is toegetreden.
Bestuur anno december 2015:
Elly Boesenkool (algemeen bestuurslid en ledenadministratie)
Miranda Mast (algemeen bestuurslid, ledenadministratie en penningmeester)
Marcel Colmer (algemeen bestuurslid en lid speeltuincommissie)
Wim Plasman (secretaris)
Roland de Vries (algemeen bestuurslid)
Gerrit Cuiper (algemeen bestuurslid)
Patrick de Groot (voorzitter)
Oud papier
De inzameling van oud papier heeft in 2015 1 maal per 2 weken plaats gevonden. Het heeft de
vereniging redelijk wat geld op gebracht. ( Zie financieel jaarverslag). De locatie van de container is
ongewijzigd. Het spandoek wordt woensdag voor het oud papier weekend opgehangen zodat alle
bewoners tijdig op de hoogte zijn of er aan herinnerd worden. De container is alleen bedoelt voor
oudpapier en niet voor grofvuil. De laatste maanden gaat het goed.
Graag willen we de bewoners van de wijk Ossehaar toch vragen de omgeving van de container papier vrij
teh ouden. Is de container vol? Dan de deur sluiten en geen papier er naast, achter, voor op ect.
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.
Ziet u kinderen bij de oudpapier container die er aan het spelen zijn? Wilt u dan hen vriendelijk
verzoeken een andere speellocatie te zoeken. Dit i.v.m. de veiligheid. Het betreden van de container is
op eigen risico.
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Financiën
Het jaar 2015 is voor de buurtvereniging per saldo een dekkend jaar geweest. Dit houdt in dat er dit
jaar een overschot is geweest van alles wat is ontvangen (contributie van de leden, subsidies en
opbrengst oud-papier) en is uitgegeven aan activiteiten en algemene kosten.
De inkomsten bestaan uit de bewoners bijdrage voor de AED, contributies, bijdrage
belangenbehartiging en oud papier. Dit is fors minder dan voorgaande jaren door het ontbreken van
subsidie van de Gemeente voor onderhoud speeltuin Fase I + II.
De uitgaven bestaan uit opleidingskosten m.b.t. AED, activiteiten en algemene kosten.
Per saldo komt dit neer op een overschot van € 704,89 en dit is te danken aan de opbrengst oud-papier
en de Subsidie Belangenbehartiging. Alleen de contributie van de leden is niet dekkend voor de kosten
van de activiteiten en de algemene kosten ed. Besloten is om te besparen op de algemene kosten door
de TNT kosten voor de postbus op te zeggen.
Eind 2015 is er op de Initiatievenmarkt een bedrag aan subsidie verworven ad € 2.750,00 voor het
project AED, welke in 2016 zal wordt ontvangen. De aanschaf van de AED in 2016 bedraagt € 1.939,57.
Per saldo blijft er een overschot van € 1.023,82 staan voor toekomstige kosten als zijnde onderhoud
van de AED e.d.. Of mogelijke kosten voor een tweede AED in de wijk.
Door het ontbreken van subsidie van de Gemeente moet in de toekomst de bedragen voor onderhoud en
vervanging binnengehaald worden op een andere manier, zoals bijvoorbeeld de Initiatievenmarkt.
Vergaderingen
In 2015 heeft het bestuur diverse malen vergaderd, waarbij enkele vergaderingen samen met de
activiteitencommissie voor het Oktoberfest. Tevens heeft er in maart 2015 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 gerepareerd.
Door vandalisme was het raam kapot en het slot geforceerd. In de toekomst zullen de memoborden
frequenter worden bijgehouden. In het afgelopen jaar kwamen veel nieuwsbrieven niet op de borden.
Coevorden verbindt
De BSV is het aanspreekpunt voor de Gemeente inzake aangelegenheden welke de wijk aan gaan. Er is
o.a. gesproken over de groenvoorziening in de wijk en de verlichting. De ledverlichting in de wijk is in de
hele wijk vervangen. Behalve op de plekken waar nog geen huizen staan.
Oversteek naar de sportvelden
Een delegatie van het bestuur heeft diverse overleggen gehad met de Gemeente en de provincie over
de oversteek naar de sportvelden. Deze constructieve gesprekken hebben plaats gevonden samen met
vertegenwoordigers van Raptim en CSVC. Naar verwachting zal er binnen enkele maanden door de
Gemeente en de provincie gecommuniceerd worden over de oplossing.
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AED in de wijk
Omdat gebleken is dat er behoefte is aan een AED in de wijk, is er onder de wijkgenoten geld
ingezameld voor de AED en de kast. Tevens is er een grote groep wijkbewoners (ruim 60) opgeleid om
de AED te kunnen bedienen. De opleiding werd gegeven door onze wijkgenoot Richard Hagendoorn en
werd goed gewaardeerd door de deelnemers.
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 2015 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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