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Jaarverslag bestuur 2017 – 2018
Bestuursleden:
• Alex Stumpf (voorzitter)
• Leonie van Vliet (secretaris)
• Pjotr van Deursen (penningmeester)
• Gerard de Bruin (bestuurslid wedstrijdzaken)
• Saskia Seekles (bestuurslid algemene zaken intern)
• Carla Busscher (bestuurslid algemene zaken intern)
Vacature: bestuurslid algemene zaken extern
In het verenigingsjaar 2017 – 2018 is er weer een hoop gebeurd. In dit verslag staat een verzameling
van enkele van deze gebeurtenissen vermeld. Ook de verschillende commissies hebben een
jaarverslag geschreven.
Het bestuur was wederom dit jaar niet voltallig. De functie algemene zaken extern is nog altijd niet
ingevuld. Actief hebben we mensen benaderd. Maar zonder succes. De taken zijn voorlopig
verdeeld onder de andere bestuursleden. Hierdoor worden de belangrijke zaken opgepakt. Wel zie je
dat dit ten koste gaat van de organisatie. Als vereniging hadden we zoveel meer naar buiten kunnen
treden.
Lopende het jaar werd duidelijk dat de functies bestuurslid wedstrijdzaken en voorzitter na de ALV
ook vacant zouden komen.
Er is door het bestuur getracht opvolging te vinden onder onze leden. Dit is maar gedeeltelijk gelukt.
Voor de toekomst blijft dit een zorgelijke ontwikkeling.
Onze vereniging is wederom gegroeid en tikte de 260 leden aan. Voor deze prestatie kregen wij van
de bond weer een bal als beloning.
Olympia 60 jaar
Olympia bestond dit jaar 60 jaar.
De lustrumcommissie heeft hiervoor diverse activiteiten georganiseerd. Er is een tevens een jubileum
shirt uitgebracht. De knaller was het eindfeest. Een erg geslaagd feest.
Zaalhuur
Dat de problemen rondom het vinden van voldoende zaalruimte hierdoor groter wordt is duidelijk. Er
lopen gesprekken met de gemeente over een oplossing hiervoor dit in de vorm van een tijdelijke
opblaasbare hal over een buitenveld in de winterperiode. Dat is helaas een langdurig proces en biedt
geen oplossing voor de korte termijn.
Invoering AVG
De invoering van de AVG (privacy wet) binnen onze vereniging geldig vanaf 25 mei is ook gelukt.
We deden het voorheen niet slecht. De informatie van leden waren alleen beschikbaar voor
commissies welke deze gegevens nodig hadden. We hebben het vooral op papier moeten zetten. Dit
is onder andere terug te lezen in de privacy statement. Deze is te vinden op de website.
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Voor de AVG plaatsen we vele foto’s van wedstrijddagen en evenementen op de website. Dit hebben
we afgelopen periode niet of zeer weinig gedaan.
Foto’s van kamp hebben we kunnen plaatsen. Alle leden hebben toestemming gegeven. Helaas
kunnen we dat nog niet voor alle foto’s doen. We hebben van enkele leden nog geen
toestemmingverklaring terug mogen ontvangen.
Rookvrije accomodatie

Verder is er samen met de handbal een plan geïnitieerd om ons sportcomplex grotendeels rookvrij te
maken. We hebben allereerst een poll uitgezet, vervolgens hebben we met HVOS om de tafel
gezeten.
De volgende stap is om dit met jullie op de ALV te bespreken.
Algemene zaken intern
Ook dit jaar kijken wij terug op een mooi en sportief jaar waarbij wederom veel enthousiaste
vrijwilligers de helpende hand uitstaken. Dit zorgde er onder andere voor dat onze jeugdleden een
onvergetelijk kamp hebben meegemaakt.
Ook het 55ste schoolkorfbaltoernooi, inmiddels een begrip in de regio, was hierdoor weer een
onvergetelijke gebeurtenis.
Hiernaast zijn ‘onze’ vrijwilligers actief in de kantine en keuken waardoor tijdens trainingen en
wedstrijden iedereen voorzien kan worden van een hapje en een drankje.
Wij hopen dat wij ook het komende jaar op jullie hulp mogen blijven rekenen!
Website
Onze nieuwe website is volledig live, veel informatie is hierop inmiddels te vinden. Helaas zorgen de
strenge regels, met betrekking tot het beschermen van de persoonsgegevens, ervoor dat wij weinig
foto’s kunnen plaatsen. Ook wij vinden dit jammer.
Vaak horen wij in de wandelgangen dat er zaken gemist worden op de website. Nogmaals vragen wij
jullie dit per mail aan onze webmasters door te geven zodat zij er mee aan de slag kunnen.

Sponsoring
Het afgelopen jaar is de sponsorcommissie weer aan de slag gegaan.
Onze bestuursleden algemene zaken intern waren voor hen aanspreekpunt. Deze commissie heeft al
aangegeven extra handjes nodig te hebben. Hierbij dan ook gelijk de oproep aan de mensen die het
leuk zouden vinden om onze sponsorcommissie te versterken, zich bij ons te melden.
Pers
Olympia heeft in de krant gestaan met wedstrijdverslagen, met artikelen over het
schoolkorfbaltoernooi en kampioenschappen.
Subsidies
Ook dit jaar heeft S.C. Olympia de Sportiviteit en Respectsubsidie alsmede de
Jeugdsportstimuleringsubsidie toegekend gekregen. De eerste subsidie ontvangen wij omdat wij het
binnen onze vereniging belangrijk vinden dat onze spelers zich sportief gedragen tijdens en buiten de
wedstrijden (denk aan; houden aan de spelregels, respect voor de scheidsrechter, niet vloeken,
positief coachen, spelers in hun waarde laten). De tweede subsidie ontvangen wij omdat onze
nevenactiviteitencommissie allerlei activiteiten voor onze leden organiseert.
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Ledenwerving
Afgelopen jaren hebben wij als vereniging deelgenomen aan de clinics georganiseerd door de
gemeente en de koningsspelen. Afgelopen jaren is onze vereniging gegroeid, met name in de jeugd.
We bemerken nu problemen mbt zaalhuur. Maar ook het kader, de trainers en coaches om deze
jeugdteams aan te sturen is beperkt. Daarom hebben we in goed overleg met de gemeente besloten
om aan de clinics tijdelijk niet meer deel te nemen. Immers het met veel plezier goed kunnen sporten
staat voorop. Het schoolkorfbaltoernooi blijven wij uiteraard organiseren. Het toernooi was
wederom een groot succes. Vanuit de schoolkorfbal en de mond-op-mond reclame krijgen wij op dit
moment onze nieuwe leden.
Hoofdtrainer
Ook voor seizoen 2018 – 2019 is de heer Peter Buitendijk coach en trainer van Olympia 1.
Olympia 2 wordt aangestuurd door GertJan de Zeeuw.
Vacatures
Het gehele bestuursjaar is het bestuur bezig geweest met de zoektocht naar een bestuurslid
algemene zaken extern.
Ook voor de functie als voorzitter is het bestuur al enkele maanden op zoek. Helaas zonder succes.
En tot slot zijn er binnen de vereniging zelf weer meerdere teams kampioen geworden, dankzij de
geweldige inzet van spelers en hun trainers.
Het bestuur bedankt iedereen van de vereniging voor zijn/haar inzet het afgelopen jaar. Zonder jullie
is er geen Olympia. Olympia groeit en dat komt door jullie. Dus nogmaals; iedereen bedankt.
Namens het bestuur,
Leonie van Vliet

