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Beste bestuursleden, 
 
 
Op 30 november 2016 heeft er een Algemene Vergadering plaatsgevonden van de OSBO. Helaas kon 
ik die avond zelf niet aanwezig zijn maar heeft mijn vervanger samen met de aanwezigen gezorgd 
voor een goede vergadering. Op deze vergadering zijn een tweetal onderwerpen aan de orde 
geweest waarop ik u via deze brief nogmaals wil attenderen. 
 
Ten eerste is dat het feit dat we sinds deze AV te maken hebben met een vacature in het bestuur. 
Nico Bosman, de wedstrijdleider, was helaas niet herkiesbaar. Een eerste oproep heeft geleid tot 
geen enkele reactie. Ongetwijfeld omdat u over mogelijke kandidaten nog moest nadenken of er van 
uitging dat een andere vereniging wel met een kandidaat zou komen. Ik wil u bij deze oproepen om 
in uw omgeving te kijken en leden te vragen. Voor informatie over de inhoud van de functie kunnen 
geïnteresseerden contact met mij opnemen. Bedenkt u wel dat als er geen invulling komt voor deze 
vacature, dit ten  koste zal gaan van de betreffende of andere activiteiten van uw bestuur. 
 
Het tweede onderwerp heeft betrekking op het besluit wat is genomen inzake de samenwerking 
tussen SBO, SGS en de OSBO. De AV heeft ingestemd met hetgeen staat weergegeven in de notitie 
“Verkenning samenwerking tussen SBO, SGS en de OSBO”(notitie eventueel te downloaden via de 
site).Dit betekent onder andere dat werkgroepen bemenst moeten worden. Doelstelling is dat in elke 
werkgroep een lid van de OSBO deelneemt. We denken hierbij aan zeven werkgroepen die zich ieder 
met één van de nu volgende onderwerpen zal gaan bezig houden: Regelgeving, Financiën, 
Competitie, Kampioenschappen, Jeugd, Training, Communicatie en PR. Als grootste regionale bond 
moet het toch lukken om zeven enthousiaste mensen te vinden, die hierin een kleine maar 
belangrijke bijdrage willen geven. We hebben tot nu toe één aanmelding! 
Ik waardeer het zeer als u meehelpt deze doelstelling van de AV te verwezenlijken en één of 
meerdere personen aan te melden. Ook hiervoor geldt dat nadere informatie en/of aanmelding via 
mij kan geschieden. 
 
Bij voorbaat mijn dank. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Dirk Hoogland 
Voorzitter OSBO 
 
voorzitter@osbo.nl 
06 12958410  

mailto:voorzitter@osbo.nl

