JAARVERSLAG 2020-2021

Samenstelling bestuur aan het einde van het seizoen 2020/2021:
Eef Ebing:
voorzitter
Eliza van Andel:
secretaris
Gooitske Marsman:
penningmeester
Paul Mestrom:
algemeen bestuurslid / recreanten commissie
vacature:
algemeen bestuurslid / voorzitter TC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemeen
Afgelopen seizoen stond helaas nog in het teken van corona en de opgelegde maatregelen.
Na de seizoenstart in september ging de maand erop de hele competitie weer in een
lockdown en kon alleen de jeugd nog doortrainen. Eind 2020 lagen alle binnensporten weer
stil.
In april 2021 konden we gelukkig weer buiten volleyen op het terrein van DESO en op het
beachveld op Ussen. Dankzij onze inspanningen, de samenwerking met DESO en onze
deelname aan het Osse sportakkoord hebben we van de wethouder sport een
stimuleringsbijdrage gekregen van €250,-.
De samenwerking met DESO is goed en biedt zeker mogelijkheden voor de toekomst om
daar activiteiten te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een buitentoernooi of de afsluiting
van het seizoen.
Op 24 september 2020 was de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering werd door
maar enkele leden bezocht, ook de vier bestuursleden waren aanwezig.
In dit seizoen zijn de meeste bestuursvergaderingen digitaal geweest.
Het aantal beschikbare trainers, de bezetting van het bestuur en commissies maar ook het
aantal scheidsrechters is een blijvende zorg. De continuïteit van de vereniging blijft in
gevaar. In juni heeft er over het gebrek aan trainers een stuk in het Brabant Dagblad
gestaan. Dit heeft 1 nieuwe trainer bij de jeugd opgeleverd.
Aan het einde van het seizoen zijn de volgende functies vacant:
-

Voorzitter Technische Commissie
Trainers
Scheidsrechter(s)

SPONSORS
Het vinden van sponsors blijft een groot probleem en heeft in corona tijd stil gelegen.
Hierdoor krijgen wij onze exploitatie, bij een normaal seizoen maar net rond.
Er is een sponsorplan geschreven en daar staan ook de sponsormogelijkheden in. Nu moet
er gekeken worden hoe we hier weer mee aan de slag kunnen gaan.

GROTE CLUBACTIE, RABO CLUBKAS ACTIE en VRIENDENLOTERIJ
Deze acties brengen wat extra inkomsten binnen.
De VRIENDENLOTERIJ geeft een continue inkomstenstroom. Het aantal leden dat aan deze
loterij meedoet loopt wel wat terug, dus de loterij vraagt om wat meer aandacht bij de leden.
Er zou mogelijk een belronde gedaan kunnen worden.
Bij de GROTE CLUB ACTIE blijft het belangrijk dat iedereen zoveel loten (ver)koopt. Het
afgelopen jaar was het aantal loten iets lager dan het jaar ervoor, mogelijk heeft COVID
hieraan bijgedragen.
ACTIVITEITEN COMMISSIE
Op 16 juli hebben we een BBQ als afsluiting van het seizoen kunnen organiseren. De
afsluiting was goed bezocht en het over het geheel een succes, mede dankzij een
buikschuifbaan voor de kinderen (en volwassenen).
ZALEN
Als we binnen konden volleyballen hebben we weer van meerdere zalen in Oss gebruik
moeten maken. Het zou voor het verenigingsgevoel beter zijn als we alle trainingen in 1 zaal
zouden kunnen plannen.
LEDENBESTAND
Aan het begin van het seizoen 2020-2021 had Ovoco 151 spelende leden en aan het begin
van het nieuwe seizoen (’21-’22) is dit 124. Vooral zijn jeugdleden gestopt en moet de
nieuwe instroom nog opgang komen, hoewel de eerste aanmelding voor proeftrainingen al
voor de zomervakantie binnen zijn gekomen.
Namens het bestuur,
Eef Ebing

