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Er is het afgelopen jaar bijna iedere maand vergaderd door het bestuur, waarbij het dagelijks

bestuur tussendoor ook nog regelmatig heeft vergaderd. Het nieuwe bestuur met Bertha, Bouke
Yke en Gert Jan nieuw in de gelederen heeft nu alweer een jaar gefunctioneerd en begint op stoom

te komen.
Na de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn er een aantal zaken opgepakt. ln de eerste
plaats is het huishoudelijk regelement aangepast, zoals in de ALV is afgesproken. Verder is er een
discussie geweest over de basiscontributie, voorstel is om in de notulen, van de ALV van 2019, vast

te leggen dat er een basiscontributie kan zijn, maar dat deze nu niet wordt benut . Dit staat de
eerstvolgende ALV dus op de agenda. Daarnaast is er niet echt vooruitgang geboekt met betrekking
tot het voorgestelde beleidsplan.
Wat wel is gerealiseerd, is de nieuwe website voor de OMNI Oeverzwaluwen. Alle nieuwtjes die van
belang zijn voor de OMNI Oeverzwaluwen staan hierop en vanaf deze site zijn de afdelingen van de
OMNI nu ook bereikbaar. Een compliment voor een ieder die hier aan mee heeft gewerkt.
Verder zijn er dit jaar weer een aantal activiteiten georganiseerd die voor en door de hele OMNI
waren georganiseerd. Eerst was daar de pub quiz, waar een groot aantalteams vanuit alle

afdelingen meedeed. Daarna hadden we de gezamenlijke kerstborrel, die voorheen voor de voetbal
werd georganiseerd, maar nu voor de hele OMNI bedoeld is. Als laatste was daar het Sweltsje
Simmer Event waar veel belangstelling voor was, hoewel de weersvooruitzichten s'ochtends nog
niet heel goed waren. Als Sweltsje van het jaarwerd hierJellie Nagelhout gekozen en geëerd. De
eerste die in het kader van een vernieuwde formule uit de gehele OMNI werd gekozen. De
commissie die ervoor zorgt dat we meedoen aan de Poiesz actie heeft er ook weer voor gezorgd

dat er L598 euro binnen kwam voor de vereniging.
ln de sporthal is een wijziging opgetreden. Bertha heeft de taken overgenomen van Rinnie Schreur.
Wij willen Rinnie enorm bedanken voor zijn inzet, ook nog ten tijde toen hij dit samen met Ali
mocht doen. Daarnaast is het team van Acronius Miedema, Sietse Abma en Luut Dijkstra actief
bezig in de sporthal om alles netjes te houden of te repareren.
Oeverzwaluwen is een vereniging die draait op de inzet van vele vrijwilligers, zoals u oa. hierboven
kunt lezen. Er wordt enorm veel werk gezet en daar willen wij als bestuur een ieder hartelijk voor
bedanken. Zonder vrijwilligers geen Oeverzwaluwen ll
Dagelijks bestuur
Johan Folmer

voorzitter

Bouke Yke Peterson

secreta ris

Bertha vd Veen

penningmeester

Bestuursleden namens afdelingen
Jelle Zijlstra
voetbal
Gert Jan Baak
volleybal
lngeborg Venema gymnastiek
Angeline Hanenberg tennis
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We hebben weer een mooi en enerverend sportjaar gehad, waarin wij altijd het
sportplezier voor kinderen voorop stelden!

Leden
We starttenhet jaar op I september 2018 met94ledenen eindigen hetseizoen op 31 augustus
met 62leden. Het is het tweede achtereenvolgendejaar met een ledendaling (startaantal van
seizoen 2017-2018 bedroeg I l5 leden). Hiervoor zien wij verschillende oorzaken, verderop
beschreven in dit verslag. De focus van het komendejaar ligt op behoud van het aanbod in
combinatie met een stijgend aantal jeugdleden.

Ledenadministratie
Maaike Walburg heeft de taak van ledenadministratie binnen het bestuur voor haar rekening
genomen. Hierbij werd de software van Sportlink gebruikt. De incasso's werden gedaan door
de penningmeester: Berta van der Veen. Sasja Bruno was verantwoordelijk voor de
bestuurscommunicatie met de leden via de mail. Jelly Nagelhout beheerde de algemene inbox.

Contributie
Het afgelopen jaar is de contributie t.o.v. het seizoen daarvoor niet verhoogd. Dit leidde
ondanks een dalend ledenaantal niet tot een negatief resultaat. We verwachten dat het huidige
gemiddelde aantal leden de kosten/baten voor komend seizoen net weVnet niet kunnen
dekken, mede doordat de trainerskosten ook iets dalen. We hebben we enige reserve kunnen
opbouwen in voorgaande twee seizoenen. De contributie blijft daarom voor het komende
seizoen op hetzelfde niveau.
Leden zijn contributie voor een volledig seizoen verschuldigd. Het incasseren hiervan in 4
termijnen leidde aan het eind van dit seizoen opnieuw bij meerdere ouders/verzorgers tot
verwarring. Menigeen is ten onrechte van mening dat er voor het 4e kwartaal (tijdens de
zomerperiode) niet betaald hoeft te worden, omdat er dan ook niet gesport wordt. Geld wordt
soms zelfs teruggehaald, waardoorwe inkomsten mislopen. Dit willen we het komende

seizoenondervange"ly:l1l1l1t::la"::1111iï111ïiiil'l-Trainers
We hebben een roerig jaar achter de rug wat betreft de trainers. Anneke heeft in januari
aangekondigd te willen stoppen na dit seizoen. Ze is weer zwanger en wil meer tijd aanhaar
gezin besteden. We hebben met het bestuur en de oudste groep afscheid genomen en haar een
attentie aangeboden.
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Bestuur
Als bestuur hebben we maandelljks een vergadering gehad en zijn aanwezig geweest blj de
meeste wedstrijden/ fundagen. Ingeborg is veelal namens de afdeling naar de maandelijkse
OMNI vergaderingen geweest. Wanneer zij niet kon is zij vervangen dooreen van de andere
bestuursleden.

Afgelopen seizoen verwelkomden we Sasja Bruno als nieuw bestuurslid. Yneke van der Gaast
nam na 4 jaar afscheid als penningmeester. De financiën werden het afgelopen seizoen
beheerd door Bertha van der Veen. Zij vergadert niet mee, tenzij het bestuur d it noodzakelijk
acht.

Ingeborg Venema was net als voorgaande jaren de voorzitter. Ingeborg haar bestuurstermijn
zit er na 5 jaar aan het eind van dit seizoen op. Er is daarom gezochtn¿urr een nieuwe
voorzitter. Brenda Grace Bakker en Gerard de Boer zullen het voorzitterschap gezamenlljk op
zich nemen. De onderlinge taken worden verder herzien binnen het bestuur.
Jelly Nagelhout fungeerde ook het afgelopen seizoen als technische commissie, schakel
tussen bestuur en trainers en adviseerde het bestuur gevraagd en ongevraagd. Ze is in juni - tot
haar eigen verbazing - tijdens het Sweltsje Simmer Event benoemd tot Sweltsje fan it Jier.
Een blijk van waardering voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid voor de afdeling en de
sport in Koudum. Jelly blijft haar taken ook het komende seizoen uitvoeren.

Met elkaar hopen we er weer een sportief en positief jaar van te maken!
oktober 2019
Brenda Grace Bakker, Ingeborg Venema
namens het bestuur
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Jildou Pries die de peuter en kleutergym verzorgde gaf eveneens in januari aan dat zij graag
per direct wilde stoppen. We hebben een vervanger gevonden in de persoon van Jacintha
Ottenhof. Zij heeft de maanden april, mei en juni voor haar rekening genomen.
Gedurende de zomervakantie gaf Enjoy Sports plots te kennen de lessen Free Running per
komend seizoen niet meer te kunnen venorgen. Dit vanwege een schaarste aan trainers.
We hebben Jacintha Ottenhof gecontracteerd voorhet komende seizoen, waarbij zij alle
gymnastieklessen en de free running voor haar rekening neemt. Er wordt niet meer op
maandag maÍr op woensdag getraind.

wijziging in dag leidt onhenoepelijk tot een dalend ledenaantal. Het
bestuur heeft er voor gekozen dit toch doorte zetten,om zo deze sport in Koudumte kunnen
Een trainerswissel én een

blijven aanbieden. We zetten in op groei van met name de jongste groepen. Gezien de grootte
van de kleuterklassen van de Klimbeam in Koudum, is er zeker potentie.
Jelly Nagelhout gaf op maandagavond les aan detumblinggroep. Feikje Draaijer verzorgde op
dinsdagavond I uur Steps (in de Klink). Het komende seizoen blijven zij dit beide doen.

Nieuwe materialen
Het afgelopen seizoen hebben we geen nieuwe materialen aangeschaft. De onderhoudsmensen
van de sporthal hebben wel diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan met name de
karren.

Wedstrijden en evenementen
We hebben het afgelopen seizoen deelgenomen aan de recreatieve onderlinge wedstrijden van
het Samenwerkingsverband met NOK, BEO, Rutten, Creil en Balk. Ook organiseerden we
gezamenlijk een FUNdag in Koudum. De opkomst was wat lager dan voorgaande jaren.

De selectie tumsters deden veelal succesvol mee aan de wedstrijden van Level Up. Twee
tumsters werden daar Fries Kampioen: Fenna Haijtema en Tessa de Boer.
Dennis heeft op de Open Dag van de Swel een demonstratie/clinic Free Running gegeven.

Acties
Afgelopen seizoen hebben we de volgende acties gehad:

o

o
o

Pepemotenactie: de pepemotenactie leverde een bedrag van circa 500 euro op.
Het was net als voorgaande jaren een bewerkelijke actie, waarbij met name het innen
van het geld veel tijd kost. We evalueren deze actie en overwegen het komende
seizoen iets anders te doen.
Flessenactie: deze actie leverde cvca 465 euro op. De opkomst was matig.
Poiesz sponsoractie: Het totaalbedrag van de 4 afdelingen bedroeg iets meer dan 1500
euro. We hebben hiervan Y+ ontvangen.
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Jaarverslag 2018-2019 van de secretaris
Tennisvereniging Oeverzwaluwen is een relatief kleine vereniging met een tennispark waar
we trots op kunnen zijn. Het bestuur (Angeline Hanenberg - voorzitter, Bert vatr der Veer penningmeester en Jelle van der Meulen - secretaris) is in de eerste plaats blij met het feit dat
zo'n groot deel van de leden bereid is om de handen uit de mouwen te stcken en met elkaar de
zaken op orde te houden. Daardoor draait de vereniging - voor zover hef bestuur dat ter ore
komt - tot tevredenheid van de leden.

Vóór het begin van het tennisseizoen werd het besfirur geconfronteerd met de mededeling van
Tênnisschool Lucardie dat er geen trainer gevonden kon worden voor de lessen in Koudum.

Dankzij vooral het snelle reageren van onze voorzifter werden we via de Tennis Acadenie
Friesland (TAF) in Sneek op het spoor gezelvanFra¡rk van derZee uit Franeker. TAF regelde
ook mef de gemeente Súdwest-Fryslân dat Frank proeflessen kon geven op de basisschool.
Dat resulteerde in een groep jeugdige lesserso waaryan een flink deel ook deelnam en
deelneemt aan vervolglessen. Inmiddels is een aantal daarvan lid geworden valt onze
vereniging.
De laatste jaren leek de vereniging zich een beetje te onfwikkelen tot een tennisclub van
voorat oudere leden. LIet atþelopen jaar is er mede door de inzet van de trainer toch weer
jeugd bij gekomen en het bestuur is ook blij met een aantal nieuwe leden in de
leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar. Dat ziet eruit als een gunstige ontwikkeling.
Zoals gebruikelijk nodigt het bestuur op zijn maandelijkse vergaderingen een van de
commissies van onze vereniging uit voor overleg. Ook dit jaar konden we helaas niet voor
alle commissies evenveel tijd vrljmaken. Wel kunnen we net als vorig jaar zeggen dat dat
overleg door het bestuur als zeer nuttig wordt ervaren en dat het bestuur zich ery gesteund
voelt door de commissies en de andere vrijwilligers die bereid zijn klussen en klusjes aan te
pakken.

Het lukt tot nu toe aardig om in de week na de besfuursvergadering een nieuwsbrief uit te
laten gaan waarin de leden geihformeerd worden over verenigingszaken, zoals de
tennislessen, de voo{aars- en najaarscompetitie, de OMM-vergaderingen die onze voorzitter
uit hoofds van haar functie bezoekt, de maandelijkse toernooien met Stavoren en'Workum,
het onderhoud van de banen, het schema voor de kantinediensten en wat dies meer zij.
De baancommissie heeft met hulp van een flink aantal andere leden vóór aanvang van het
tennisseizoen de baan grondig aangepakf, mede op aanwijzingen van Sweco. Zo is de hele
toplaag va¡r de baan geschraapt en vervangen door nieuw gravel. Daarna is de baan flink
gerold, met hulp van het nier¡we trekkertje dat we daarvoor aangeschaft hebben. Hoe goed de
baan er de eerste maanden ook bij lag, in de loop van het seizoen werd dat toch miuder. De
baa¡rcommíssie moest regelmatig reparaties uitvoeren en vooral het losliggen van de lijnen
baarde zorgen. Inmiddels is met de baancommissie een plan van aanpak voor het komende
jaar gemaakt. Hopelijk levert dat tennisbanen op die er niel alleen in het begin van het
seizoen, maar een heel seizoen lang goed bij liggen.
Het oefenveldje is

-

na het instorten van het muurtje door de januaristorm

-

opgeknapt en is

mini-oefenveldje geworden. Niet alleen kinderen maken daar gebruik van, op de schaarse
momenten dat alle banen bezet zijn, worden er ook wel volwassenen aangetroffen die op het
miniveldje vast inspelen. Dit seizoen is de toemooicommissie begonnen met de
laddercompetitie en dat lijkt redelijk succesvol te zijn. Het organiseren van de
clubkampioenschappen verliep moeizamer en daar zijn voor het komend jaar al afspraken
een

over gemaakt.
Aan de voorjaarscompetitie namen zes teams deel waarvan er twee kantpioen werden: dames
dubbel 2 en het gemengd dubbel 1. De kampioensteams werden ook gehuldigd op het
Sweltsje Simmer Event waar enkele leden van de afdeling tennis aan deelnamen. Deden er
vorig jaar aan de najaarscompetitie twee teams van Oeverzwaluwen Tennis mee, nu zijn dat er
vijl, wat ons maar liefst 17 thuiswedstrijden oplevert. Ook deed er van Oeverzwaluwen dit
jaar een team mee aan de Frieslandcup.
Het bestuur is tevreden over de fìnanciële situatie dat dit jaar positief uitpakt, zodat we ook
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rvat kunnen reserveren voor het onderhoud van het clubhuis. Zie voor meer informatie over de
financiën het verslag van de penningmeester.

JAAROVERZICHT VOLLEYBAL
Op 17 oktober 2019 zal in De Klink de jaarlijkse ledenvergadering van volleybal plaatsvinden,
aanvang 19.30 uur jeugd en senioren. Alle leden die zich voor de afdeling volleybal hebben
aangemeld en de vertegenwoordigers van de OMNI zijn van harte welkom. Ca. 50 leden zijn
aanwezig op de vergadering.

SAMENVATTING 2018-2019
De laatste jaren wisselt het ledental van volleybal tussen de 120 en 110 leden. Vaak zien we het
aantal leden afnemen tegen het einde van het seizoen en pas weer toenemen in september/oktober
als de competitie is gestart. Aan het einde van het seizoen zijn er enkele spelers gestopt door
diverse redenen. Bij de mini’s is er aanwas van nieuwe spelers/leden, waardoor het leden aantal
redelijk stabiel blijft.
De basis is momenteel aan de smalle kant. In het afgelopen seizoen hebben er 9 teams
deelgenomen aan de Nevobo competitie en een 25 mini’s hebben de eerste schreden gezet op
CMV-niveau. Het seizoen 2019-2020 zijn we gestart met eveneens 9 teams.

Doelstelling volleybal afdeling:


Zorgen voor een heldere en transparante organisatie



Financieel gezond



Technisch opbouw vanaf de mini’s tot het eerste team



Het spelen van volleybal op ieder gewenst niveau



Voldoende gekwalificeerde trainers en scheidsrechters



Het beleven van plezier aan sport



Kortom: Verenigen is erbij willen horen…, met elkaar, voor elkaar!

Om deze doelstelling te kunnen waarmaken zullen we moeten blijven onderzoeken welke cultuur de
vereniging heeft en hoe we met elkaar omgaan… m.a.w.:
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Wie zijn onze leden



Welke rituelen kennen we van onze leden



Welke leeftijden zijn actief



Hoe kunnen we binden en verbinden



Hoe kunnen we netwerken binnen de vereniging met leden, sponsoren, vrijwilligers etc.

Het bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit Gert-Jan Baak, voorzitter, Mirjam Boersma,
secretaresse en Danielle Zwerver, penningmeester.
Het bestuur heeft de keuze gemaakt om het overleg met de TC te combineren waardoor de
bestuurlijke zaken direct gekoppeld kunnen worden aan de sportieve vraagstukken. Het vinden van
voldoende bestuurs-, en commissieleden is soms een probleem. De doelstelling ‘verenigingen’, is
erbij willen horen, met elkaar en voor elkaar. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om het
eerder opnieuw ingevoerde bonussysteem te laten varen, omdat gemerkt is dat dit te veel druk met
zich meebrengt bij de verschillende spelers en teams.
Aan het begin van het nieuwe seizoen 2019-2020 zal op nieuw gekeken worden naar welke
commissies aanvulling nodig hebben en zullen spelers uit verschillende teams hiervoor
verantwoordelijk gemaakt worden. Zodat de verschillende commissies vereniging breed gedragen
worden ipv door een aantal spelers/leden. Ouders van jeugdleden kunnen hierbij natuurlijk ook een
rol spelen en worden van harte uitgenodigd om te helpen bij het ondersteunen van de vereniging op
welke wijze dan ook..

Communicatieprotocol
Door de nieuwe mediatechnieken, die voor TC en bestuur veel werk genereren, is er besloten om
een communicatieprotocol op te stellen. In dit protocol is duidelijk gemaakt welke volgorde er
gehanteerd moet worden bij vragen over indeling teams, kleding, wedstrijden en overige vragen. Op
de website van volleybaloeverzwaluwen.nl kan men al deze en overige informatie vinden die nodig
is als lid van afdeling volleybal.

Jeugdbeleidsplan “Talint foar de takomst”
Sinds 2009 werkt volleybal met het jeugdbeleidsplan “Talint foar de takomst”. Deze beleidsnota is
opgezet om de jeugd al bij de mini’s een richting te geven die later zijn sportieve voordelen kan
hebben. We onderscheiden een prestatie- en een recreatievelijn. Afhankelijk van het talent en de wil
om te presteren, wordt in overleg met de leden, trainers en TC een keuze gemaakt.
Deze sportieve lijnen zijn duidelijk te herkennen aan de manier van trainen, spelen en inzet binnen
de vereniging. Bij de prestatielijn is met dezelfde trainingsopbouw en het aanleren van de juiste
technieken resultaat geboekt. Zo zijn de meisjes van C1 opgeleid en doorgestroomd naar B1 om
uiteindelijk op niveau te kunnen deelnemen aan de selectie van dames 1 en 2. Meisjes A1 zijn bij
aanvang van het nieuwe seizoen doorgestroomd naar dames 2. Hiermee is op technisch gebied
invulling gegeven aan een deel van de doelstellingen.
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De resultaten voor de meeste teams zijn wisselend. Enigszins heeft dat te maken met het
leeftijdsverschil binnen de teams van de verschillende verenigingen. Het ene jaar in de middenmoot
en het andere jaar meedraaien in de bovenste regionen. Voor de seniorenteams zien we geen grote
verschillen. Dames 1 was te sterk voor de tegenstanders en wist zicht te promoveren naar de
promotieklasse. En werd er aan het einde van het seizoen een kampioensfeest gevierd.
Voor de rest draait Oeverzwaluwen mee in de middenmoot en zo nu en dan is er een uitschieter
naar boven of beneden.

Trainers, begeleiders en vrijwilligers
Een probleem dat steeds groter wordt binnen de afdeling volleybal is het vinden van gekwalificeerde
trainers, begeleiders en vrijwilligers. De keuze uit het aantal beschikbare trainers wordt steeds
kleiner. Afgelopen seizoen zijn er 2 trainers die een trainerscursus hebben gevolgd en de licentie
VT2 hebben behaald. Hiermee is een smalle basis gelegd, maar nog geen garantie voor voldoende
trainers per seizoen.
Het vinden van begeleiders en vrijwilligers is ook al niet eenvouding. De afdeling heeft jarenlang
gebruik kunnen maken van veelal dezelfde personen. Je ziet dan vaak dat er tijdelijk een
onderbezetting ontstaat. Dat hoeft voor een korte periode geen nadelig effect te hebben, maar voor
de langere termijn is het gewenst dat er doorstroming is, het liefst zonder verplichte taken- en
functie toewijzing.
Door het afschaffen van het bonussysteem en de nieuwe opzet van de invulling van de
verschillende commissies en taken wordt geprobeerd iedereen zoveel mogelijk enthousiast te
maken en dat het weer een levendige vereniging wordt.

Beachvolleybal als nieuwe activiteit
In juni 2017 is het nieuwe beachvolleybalveld geopend. De afdeling volleybal heeft de organisatie
en beheer op zich genomen. De kosten voor onderhoud zijn voor de komende 9 jaar gedekt door
OMNI Koudum.
Gert Jan Baak is de commissievoorzitter. Hij organiseert samen met een aantal vrijwilligers de
training en indeling. Na het indoor seizoen is het beachvolleybal weer van start gegaan. Ondanks
veel animo was het toch spannend om de voldoende aanmeldingen te krijgen. Gelukkig konden we
met 1 jeugd groep en 1 senioren groep starten aan de trainingen die werden gegeven door Jouke
Benes. Na de trainingen zijn de senioren door gegaan in de zomer en hebben eind september
middels een BBQ het seizoen afgesloten. Ideeën over volgend seizoen werden al gelanceerd om
het aantal deelnemers te verhogen want het is zonde dat zo’n mooie accommodatie niet meer in
gebruik is.
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Financieel
Ook afgelopen jaar hebben we ons best moeten doen om binnen de begroting te blijven. Dit is niet
helemaal geslaagd waardoor we met een klein verlies het jaar hebben moeten afsluiten. Om
contributieverhogingen te voorkomen is er veel aandacht voor het behouden en het uitbreiden van
het aantal sponsoren. Hiervoor is een dringende oproep gedaan aan de leden om mee te helpen en
juist deze commissie te versterken. Daarnaast zijn er weer een aantal traditionele acties gedaan
zoals de Grote Clubactie, Rabo Sponsoractie en het Oliebollenbakken. Deze acties zijn heel
succesvol en hier zal het bestuur dan ook mee doorgaan met behulp van alle leden. Nieuwe ideeën
zijn van harte welkom.
Bij het wegvallen van complete teams en dus leden, komen de vaste kosten onder druk te staan.
Het bestuur heeft dan ook weinig ruimte voor vernieuwende zaken en hoopt break-even rond te
komen. Mocht dit niet lukken dan zijn contributieverhogingen in de nabije toekomst niet uit te sluiten.
De leden zullen zich dus opnieuw moeten ‘verenigen’ om het volleybal voor de langere termijn
haalbaar en betaalbaar te houden.
Koudum, 10 oktober 2019.
Namens het bestuur:
Gert-Jan Baak, voorzitter
Mirjam Boersma, secretaresse
Danielle Zwerver, penningmeester
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