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Van de bestuurstafel
Het schaatsseizoen is weer in volle gang, op
de woensdag, donderdag en zaterdag zijn
SCOSS-ers fanatiek bezig hun bekwaamheid
op het ijs te vergroten. Het gaat goed met
de club, de uren zijn goed bezet en het is
gelukt voldoende trainers te vinden voor de verschillende
groepen. Voor het vinden van voldoende trainers gaat alle lof
naar Trudy, ook dit jaar is het haar weer gelukt.
Als bestuur zijn we weer bij elkaar geweest en naast de
bestuurlijke perikelen hebben we ook afgesproken een aantal
leuke dingen met elkaar te gaan doen. In deze uitgave van het
clubblad worden er al een aantal genoemd, en een ander deel
moet nog verder worden uitgewerkt. Schaatsen in Biddinghuizen
en het bezoeken van een schaatswedstrijd in Thialf zijn
voorbeelden van activiteiten die we willen gaan ondernemen.

De eerste activiteiten,
… is gepland is op 28 november, er is dan vrijschaatsen en ik heb
gehoord dat Sinterklaas misschien dan wel bij ons langs komt.
Let op, alle leden van SCOSS zijn welkom op deze zaterdag,
zeker ook de leden die we niet meer zo vaak meer zien!
Naast het schaatsen gaat Jan Slebus ook verder met een
loopgroep voor volwassen. Voor de jeugd die extra wil werken
aan hun conditie gaan we een mountainbiketraining verzorgen.
Veel van deze zaken die we hebben besproken kunnen jullie
verderop in dit clubblad lezen. Rest mij nog te zeggen dat ik hoop
op een koud en sportief winterseizoen.
Groet,
Koen Berghuis.
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Van de redactie
De redactie is versterkt met Peter Huijs. Zijn inzet
komt ongetwijfeld ten goede van ons clubblad, het
onderstaande is dan ook van zijn hand.
“Peter, bedankt dat je dit wilt doen!” Ruud.
Wist u dat:
Er half november een biografie uitkomt over Henk Schueler (87
jaar). Hij was aanwezig op de jaarvergadering van SCOSS eind
september en naar aanleiding van een van zijn vragen kwam nog
het ontstaan van SCOSS aan de orde en het karakter van SCOSS
als schaatsclub voor iedereen, niet alleen wedstrijdrijders. Het
boek is geschreven door beeldend kunstenaar Alex Schalken, op
basis van Schuelers verhalen en aantekeningen. Wij begrijpen uit
de krantenberichten, dat het boek over
meer dan alleen de sporter Schueler gaat.
In ieder geval beschrijft het boek, dat hij
grote wedstrijden reed als het EK en maar
liefst zeven maal de Elfstedentocht,
waaronder de barre tocht in 1963.
Wist u dat:
Het Brabants Dagblad op zaterdag 4 juli een mooi artikel met foto
plaatste over de „Friday Night Skate Ball‟. Boven het artikel stond
de pakkende tekst “Kruipend over de finishlijn, maar ik heb het
gehaald”. Die uitspraak was van Indy Hoeks naar aanleiding van
een vraag van de journalist naar wedstrijdervaringen van de
deelnemers. Het artikel beschrijft de tocht door Oss van de
jongere en oudere skeeleraars in hun gele pakken. De tocht en
het bericht leveren veel positieve reacties op. Dat zal de
organisatoren zeker deugd
hebben gedaan. Het artikel
zal in ieder geval bewaard
worden op de website van
SCOSS. Leuk voor
geschiedschrijvers en
biografieën later.
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Wist u dat:
Het Algemeen Dagblad in september
berichtte, dat de wereld een nieuwe
kleine ijstijd wacht. Het is niet zo, dat
we straks in juli kunnen schaatsen en
West-Europa onder een dikke laag ijs
komt te liggen. Maar onderzoeker Kees
de Jager verwacht, dat de gemiddelde
temperatuur op het noordelijk halfrond
met een halve tot een hele graad daalt. Dat betekent meer
vrieskou en een grotere kans op natuurijs en de Elfstedentocht.
Die daling van temperatuur zou verband houden met het
verdwijnen van de zonnevlekken. Of het waar is, weten we over
een jaar of vijf of zes. We durven er geen weddenschap op af te
sluiten naast alle berichten over de opwarming van de aarde.
Maar het zou wel leuk zijn.
Wist u dat:
Er een website is, die alleen over schaatsen gaat: schaatskrant.nl.
De website is 1 december 2008 gelanceerd en wordt onderhouden
door een aantal schaatsers/schaatsfans. Hun doel is de website zo
actueel mogelijk te houden, en iedereen zo goed mogelijk te
informeren over de laatste ontwikkelingen in de schaatssport.
Wist u dat:
Op 1 oktober de nieuwe ijsbaan, genoemd naar Ireen Wüst, in
Tilburg open is gegaan. Het is de thuisbasis van IJsclub Tilburg.
Naast de verenigingsuren zijn er ook recreatieve uren waarop de
400 meter ijsbaan geopend is. De openingstijden zijn;
Maandag
Dinsdag en donderdag
Woensdag en vrijdag
Op zaterdag
Op zondag
Kinderfeestjes woensdag,
vrijdag en zaterdag

10.00
10.00
10.00
12.00
10.00

-

19.30
17.30 en van 20.00 - 22.00
20.00 en van 20.30 - 22.00 (alleen Noren)
19.30
17.00 en van 17.30 - 19.30 (alleen Noren)

13.00 tot 16.00 uur

De redactie begint te dromen van een ijsbaan in Oss, U ook?
Peter Huijs
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Wie, wat, waar…
Hier vindt U telefoon nummers en [mail] adressen.

BESTUUR

Voorzitter
Koen Berghuis

Bergse Heihoek 54
5351 SL Berghem

0412-652097

Secretaris
Rob Vlak

Asterstraat 31
5342 BL Oss

0412-651154

Penningmeester
Franka Hoeks

Wilhelminasingel 64
5351 CC Berghem

0412-402046

voorzitter@scoss.nl

secretaris@scoss.nl
penningmeester@scoss.nl

TECHNISCHE COMMISSIE

Volwassenencoördinator
Trudy van der Graaff Zalm 16
5345 DG Oss

0412-636770

Fysiotherapeut
Jan Slebus

Gewandeweg 19
5345 HM Oss

0412- 691002
j.slebus@planet.nl

CLUBBLAD REDAKTIE

clubblad@scoss.nl

Ruud Baars

Schildwacht 42
5346 WC Oss

0412-625200
020-5001629 (GSM)

Peter Huijs

Plantsoen 30
5384 EV Oss

0412-451911

LEDEN ADMINISTRATIE

trudyvandergraaff@hotmail.com

ledenadministratie@scoss.nl
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webmaster@scoss.nl

Vincent v.d. Broek

Rabarberveld 32
5351 LD Berghem

0412-63363

Dirk Langhout

Grimberg 6
5346 VT Oss

0412-691584

EVENEMENTEN COMMISSIE

evenementen@scoss.nl

Jeanette van
Beemster
Frans Dulfer

Beethovengaarde 176
5344 CK Oss

0412-644255

Mickel Douma

Hert. Johannasingel 3
5345 AH Oss

0412-627519

Ans Rasing

Oijenseweg 88
5345 SW Oss

0412-641512

SKEELER COMMISSIE

skeeleren@scoss.nl

Marco van Grunsven

Boterbloem 16
5351 MV Berghem

0412-626839

Trudy v/d Graaff

Zalm 16
5354 DG Oss

0412-636770

Dirk Langhout

Grimberg 6
5346 VT Oss

0412-691584

Rubina Raaijmakers

Donzel 21
5388 PA Nistelrode

06-48864929

KLEDING COMISSIE

Helène Gremmen

kleding@scoss.nl
Marsstraat 17
Berghem

Claudia van den Elzen Plecht 9
5345 BT Oss
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Van de penningmeester
De contributie van de vereniging is vastgesteld als
in onderstaande tabellen aangegeven.
De peildatum voor het bepalen van de leeftijd voor
het lidmaatschap is 1 juni en voor de bijdragen op
1 september.

Contributie
Volwassen lid (16 jaar en ouder)
Kinderen t/m 15 jaar (jeugdlid)
Gezinslidmaatschap

24,00
12,00
36,00

De schaatsbijdrage bedraagt
Jeuglid t/m 7 jaar
Jeugdlid van 8 t/m 11 jaar
Jeugdlid van 12 t/m 15 jaar
Volwassenen (16 jaar en ouder)

gratis
37,00
59,00
80,00

De trainingsbijdrage bedraagt i
Jeugdlid van 8 t/m 11 jaar
Jeugdlid van 12 t/m 15 jaar
Volwassenen ( 16 jaar en ouder)

1x / week

2x / week

21,00
40,00
40,00

42,00
80,00
80,00

De schaatsbijdrage voor donderdagavond wordt afgedragen aan
het Triavium voor entree. Over schaatsbijdrage voor de jeugd op
woensdagavond wordt nog onderhandeld met NSV.
Kinderopvang van kinderen tot 8 jaar op de funbaan, € 2,50
bijdrage betalen aan de begeleider/oppas per keer.
Betalingen worden gedaan na toezending van een acceptgiro
naar rekening 74.49.180, ten name van; Schaatsclub Oss.
Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar het
mailadres penningmeester@scoss.nl
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Mesologie praktijk

“Beltane”
Geneeswijze gericht op chronische klachten.
Mesologie verbindt de kennis van traditionele geneeswijze
met de inzichten van natuurwetenschappen en reguliere
geneeskunde.
Een van de belangrijkste pijlers om een diagnose te kunnen
stellen is Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD).
Dit is een techniek waarmee functie storingen van de
organen kunnen worden bepaald door metingen op
acupunctuurpunten.
Met vrijwel elke lichamelijke en psychisch gerelateerde klacht
kunt u bij een Mesoloog terecht.
Enkele voorbeelden zijn;







chronische moeheid, burnout klachten
Huidklachten; bijv psoriasis, eczeem
Menstruatie-/overgangsklachten
Allergieën
Migraine
Nek, rug en schouderklachten

Consulten worden -afhankelijk van uw verzekeraar- geheel of
gedeeltelijk vergoedt.

GERJANNE THARNER
Kromstraat 126, Oss
Tel: 06 48 27 80 52
beltane@kabelfoon.net
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Activiteiten kalender
Noteer onderstaande alvast in je agenda!

Wanneer

Wat is er te doen…

28-Nov-2009

Vrij schaatsen

02-Jan-2010

Vrij schaatsen en Nieuwjaarsreceptie

??-Feb-2010

Schaatsen in Biddinghuizen

06-Jun-2010

Maasdijk Marathon en skeelertoertocht
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Van de skeeler commissie
We hebben een uitstekend skeelerseizoen
gehad. Veel mooi weer, soms wel wat
koud, maar relatief weinig uitval i.v.m.
regen. Er is een ongekend aantal
SCOSSers dat deelgenomen heeft aan de diverse toertochten in
het hele land. Soms werd er helemaal niet naar de afstanden
gekeken die er met de auto gereden moest worden om een
toertocht te gaan rijden. Op de site bij het hoofdje uitslagen kun
je zien wie dit jaar de SCOSS bokaal heeft gewonnen. Uitreiking
van de Jan Friesen bokaal zal op zaterdag 28 november
gebeuren, na afloop van de vrije schaatsavond. Dit geldt ook voor
de toerkanjer bokalen in de verschillende klassen. Ook de jeugd
van SCOSS heeft aan veel toertochten deelgenomen. Het aantal
kilometers is flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Twaalf
jeugdleden hebben deelgenomen aan de Stehman competitie in
het zuiden van Nederland en hebben we zelfs podiumplaatsen in
het eindklassement behaald. Toch niet gek voor een club die net
komt kijken. Bovenal is de sfeer erg goed, er zijn altijd voldoende
enthousiaste ouders mee met de wedstrijden, er wordt onderling
zeer goed aangemoedigd tijdens de wedstrijden door de jeugd
zelf. Ook horen en zien we diverse leuke uitstapjes voorbijkomen.
Het is belangrijk om een goed team te hebben om ook goed te
kunnen functioneren en ik vind dat we daar goed in geslaagd zijn.

FridayNight-Skaten
We hebben afgelopen seizoen 4 keer een FridayNight-Skate
toertocht gehouden, waarvan er 1 niet doorging en 1 een beetje
is verregend. De tochten die wel doorgingen waren door SCOSS
goed bezocht en je kunt het deelnemersveld zien groeien.
Volgend jaar willen we er eentje meer gaan organiseren en
proberen om de organisatie nog beter te maken en te gokken op
meer deelnemers.
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SCOSS is ook bezig met de deelname aan de marathon, die op 6
juni 2010 gehouden wordt. Het betreft een marathon voor lopers,
in estafettevorm en dus een echte marathon voor skeelers. De
organisatie is nog druk bezig het een en ander goed neer te
zetten, dus een concreet programma is nog niet voorhanden. Dat
volgt in het volgende boekje, of op de website.

Skeelerbaan
Wij zouden toch heel graag een eigen stekkie willen hebben. Er
komt een baan in het Sibeliuspark, maar dat gaat toch nog wel
een tijdje duren. Wij hebben onze voelsprieten ook een beetje
uitgezet en zijn eens gaan kijken voor een mooie locatie voor een
eigen skeelerbaan. De baan in het Sibeliuspark wordt namelijk
een vrije baan, voor ieder toegankelijk en als wij dan aan het
trainen zijn, is dit niet zo praktisch. Verdere informatie hierover
volgt nog.
Goed, de wieltjes liggen weer in de kast en zijn omgeruild voor
ijzers. We gaan weer druk trainen om in het voorjaar weer goed
voor de dag te komen.
Trudy van der Graaff
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Toerkanjer
Naam
Dirk ***
Annemiek
Janne
Manon
Rubina
Claudia
Martin
Helène
Charles
Indy
Claudia v. H.
Paul
Fanny
Margriet
Denise
Fred
Leon
Trudy ***
Martin de G
Sylvia
Freek
Margrit
Lonneke
Simone
Franka
Marcel
Naomi
Dana
Danique
David
Gijs
Harrie
Jeroen
Teun
Eric
Nienke
***
Totaal

#tochten

# km
10
10
11
9
7
8
4
5
4
3
3
3
2
2
3
1
1
3
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Trainer

Gem km per
tocht
691
426
367
312
290
256
140
128
120
115
110
90
60
60
53
50
50
46
45
45
38
28
25
25
25
25
25
15
15
15
15
15
15
15
10
10

69.10
42.60
33.36
34.67
41.43
32.00
35.00
25.60
30.00
38.33
36.67
30.00
30.00
30.00
17.67
50.00
50.00
15.33
22.50
22.50
19.00
28.00
25.00
25.00
12.50
12.50
12.50
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
10.00
10.00
mededingen

3770

33.36

buiten
113
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Voedingsadviezen
Sport massage
Skate lessen
Voor Uw complete begeleiding in de sport

Trudy van der Graaff
06-55363998
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Technische Commissie
Schaatsen 2009-2010
Het schaatsseizoen is al een paar weken
aan de gang, het is lekker druk op de
baan en er wordt flink geoefend door de
diverse trainingsgroepjes. Ieder heeft zo zijn doel, hetzij de
techniek verbeteren, hetzij training voor de wedstrijd, hetzij
sterker worden om een marathon te kunnen rijden.
Op de funbaan is Fanny van den Elzen met de allerkleinsten aan
het oefenen. Het ziet er altijd heel leuk uit. Die kinderen zien we
over een tijdje schitteren op de ringbaan.
We hebben er ook weer een nieuwe trainer bij: Niek Jaap Zegers,
de schaatsers van de groep van Hans kennen hem al, vorige
seizoen heeft hij daar meegetraind. Niek Jaap is de vader van
Jaccoline, Marjolein en Luuk Jan. Welkom Niek Jaap en ook
Fanny.

Extra trainingen
Op woensdagavond van 17.15 tot 18.15 uur is er voor de
fanatieke jeugd een extra training in Nijmegen. Je moet dan wel
schaatsbijdrage en entree betalen voor die avond.
Ook gaat Jan Slebus verder met de looptraining. Deze start op
woensdag 4 november en ze vertrekken bij de praktijk van Jan op
de Gewandeweg. Gestart wordt om 19.00 uur, tot 20.00 uur.
Dan kun je op zondagmorgen mee rijden met Koene, Rob en Dirk,
die de fanatieke Scossers begeleiden op de mountainbike. Deze
training begint om 10.30 en duurt tot ongeveer 12.00 uur.
Verzameld wordt bij de ingang van het theater Hoessenbosch
Herperduin. Menig natuurschaatser die op de Ganzenven gaat
schaatsen, weet wel waar dat is. Anders even contact opnemen.

Extra activiteiten
Dit seizoen willen we, tenzij er natuurijs komt, weer naar
Biddinghuizen gaan. Dit is gepland rond half februari 2010, maar
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de agenda van de diverse afdelingen voor wedstrijdschaatsen en
marathons zijn nog niet helemaal duidelijk, zodra dat bekend is,
komt het in ieder geval op de site en de leden krijgen hierover
een mailtje. We gaan dan weer voor een hele dag schaatsen op
de 5 km baan.
Ook is het de planning om met SCOSS naar een schaatswedstrijd
te gaan kijken in Thialf. Info hierover volgt, ook weer te zien via
de website.
Verder wensen wij een ieder een fijn schaatsseizoen en hopen we
weer op natuurijs en mooie tochten, want daar doen we het toch
allemaal voor.
Namens de technische commissie,
Trudy van der Graaff
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Kleding commissie

Aangeboden:

SCOSS (schaats) jas in de aanbieding maat 10 (kindermaat).
Voor info. Fam. Heida tel. 0412 - 641572

Gezocht:

SCOSS jas maat 12 (kindermaat).
Voor info. Fam. Heida tel. 0412 – 641572
Kopij voor de advertenties aanleveren aan clubblad@scoss.nl
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SCOSSche “jeugd katern”
Mountain-bike-training
Voor de jeugd die extra wil trainen om goed te kunnen presteren
bij wedstrijden gaan we op zondagmorgen een mountainbiketraining verzorgen. De training start om 10.30 uur op de
parkeerplaats van het Hoessenbostheater in Berghem.
Voor de training heb je een mountainbike en een fietshelm nodig,
let op; het dragen van deze helm is verplicht!
Rob Vlak, Dirk Langhout en Koen Berghuis zullen de training op
toerbeurt gaan begeleiden.
Laat ons even weten als je mee wil gaan doen via email
gerko@kabelfoon.nl of telefoon 0412-652097.
Rob, Dirk en Koen
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Notulen Algemene Leden Vergadering

SCOSS
Schaatsclub voor Oss en omgeving
Secretariaat SCOSS: R. Vlak, Asterstraat 31, 5342 BL
Oss, tel 0412- 651154
Verslag van:

Algemene ledenvergadering

Plaats vergadering:

AVOSS

Datum vergadering:
Verslag nummer:

17 september 2008 R. Vlak

Opgesteld door:

Alg.Leden-15

Aanwezig:

Het Bestuur:
voorzitter:
penningmeester:
secretaris:

K. Berghuis
F. Hoeks
R. Vlak

De leden:
C. van Hout, J. Slebus, T. v.d. Graaff, D. Langhout, B. Heida, M.
van Erp, A. Kusters, A. Rasing, Ch. Laheij, R. Baars, P. van
Oorschot, M. Hoeks, H. Gremmen, R. Raaijmakers, P. Huijs, T.
Huijs, L. Albers, P. de Groot, J.M. Kamphuis, L. Kloosterboer en H.
Schueler.
Afwezig met kennisgeving:

De leden:
F. Dulfer, M. Douma, V. Bots, V. v.d. Broek, M. van Grunsven en
A. Halsema.
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Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van
harte welkom op deze 15e ledenvergadering. Hij blikt nog even
terug naar afgelopen jaar en al vast vooruit naar ons lustrum over
anderhalf jaar.
Het is een mooi jaar geweest met veel leden op het ijs in het
Triavium. En natuurlijk de vorstperiode met als hoogtepunt de
Elfstedentocht op het Ganzeven.
De skeelercommissie heeft ook een goed seizoen gedraaid. De
FridayNightSkate heeft 4x door kunnen gaan en had een aardige
opkomst. Ook hebben een aantal jeugdleden lekker meegedraaid
in de Stehmancompetitie. De SCOSS-leden zijn overal goed
herkenbaar met hun gele tenues.

Mededelingen

2.

o Er gaat een aanwezigheidslijst de vergadering rond en er
liggen extra notulen op tafel.

3.
Vaststellen notulen vorige algemene
ledenvergadering d.d. 22 september 2008
Het verslag van de vergadering d.d. 22 september 2008 wordt
pagina voor pagina doorgenomen en wordt ongewijzigd
vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen
o
o

5.

aanvraagformulier subsidie gemeente Oss.
huurcontract Triavium; het seizoen start dit jaar op 3
oktober a.s.

Financiële zaken

5.1

Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2007/2008:
Toelichting penningmeester op de winst- en verliesrekening:
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Het afgelopen jaar zijn we er goed uitgesprongen. De verschillen
ten opzichte van de begroting zitten vooral in de posten van de
kleding en de afdracht aan STW (SCOSS ontvangt korting van het
Triavium omdat er tussen de uren van SCOSS en STW niet
gedweild wordt. Omdat wij hier geen voordeel van hebben,
dragen wij deze korting af aan STW en steunen zo het
jeugdschaatsen).
5.2
Kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie (bestaande uit Maarten van Erp en Ans
Rasing) heeft de kas aan de hand van de winst- en
verliesrekening gecontroleerd en heeft de kas en rekening
akkoord bevonden. De kascommissie bedankt Franka voor haar
goede zorgen. Laatst genoemde wordt gedechargeerd.
Verkiezen nieuwe kascontrolecommissie:
Maarten is aftredend. Lenus Kloosterboer zal hem gaan
vervangen. Ans Rasing blijft lid van de commissie.
5.3
Begroting 2008/2009:
Toelichting voorzitter op de begroting 2008/2009:
De ALV gaat akkoord met de begroting.
5.4
Contributie:
Het bestuur stelt voor de jaarlijkse verhoging van 5% dit jaar niet
door te voeren i.v.m. de hoogte van onze financiële reserves. De
ALV gaat hiermee akkoord.

6.

Van de commissies

Margit heeft helaas moeten stoppen met het werk binnen de
diverse commissies. Wij hadden haar deze avond even in het
zonnetje willen zetten voor al het werk dat zij afgelopen jaren
voor onze vereniging heeft gedaan. Ze heeft zich door ziekte
echter af moeten melden voor de vergadering. Er zal haar nog
een bloemetje thuis bezorgd worden.
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6.1
Clubblad Commissie:
De commissie bestaat momenteel alleen uit Ruud Baars. Dit kan
natuurlijk niet! Peter Huijs komt de redactie versterken.
Het afgelopen jaar zijn er drie goedgevulde clubbladen
verschenen. Er blijft echter behoefte aan redactionele versterking
en vrijwilligers om het blad te verspreiden.
6.2
Evenementen Commissie:
De commissie bestaat momenteel alleen uit Frans Dulfer. Voor
incidentele zaken zijn Ans Rasing en Mickel Douma beschikbaar.
Voor Frans is het echter onmogelijk evenementen in z‟n eentje te
organiseren. Er zullen dus echt mensen bij moeten komen!!
Het afgelopen jaar is voor tweede keer het SCOSS-weekend
gehouden. De locatie was voor een enkeling wat moeilijk te
vinden (Koude frites!), maar verder is het weekend (met dank
aan alle vrijwilligers!) naar aller tevredenheid verlopen. Volgend
jaar weer!
6.3

Technische Commissie:

De commissie bestaat uit Jan Slebus en Trudy v.d. Graaff.
De commissie heeft een goed winter- en zomerseizoen achter de
rug. Gelukkig was er weer wat meer interesse voor de
zomertrainingen.
Na het goed verlopen winterseizoen van afgelopen jaar met
genoeg trainers, deelt Trudy mee dat ze voor het komende
seizoen nog niet helemaal rond is met de trainers. Maar het ziet
er naar uit dat dit (toch) weer gaat lukken.
Fanny van de Elzen gaat Vincent opvolgen op de funbaan.
De wedstrijdjeugd gaat op de woensdag een extra training
volgen. Op de zondag gaan zij spinnen of mountainbiken.
Omdat er steeds meer jeugd van ons wedstrijden gaat rijden
zullen er ook mensen de jury-cursus moeten gaan volgen en mee
moeten helpen tijdens de wedstrijden. De cursus neemt 3
avonden in beslag en enkele stages. We zullen een oproep in het
clubblad plaatsen.
De licenties en startnummers voor de wedstrijdrijders zijn binnen.
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Trudy zal informeren of er nog geïnteresseerden zijn om op de
dinsdag of donderdag te gaan schaatsen.
We zijn ook benaderd om mee te helpen tijdens de marathons in
het Triavium. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Trudy.
De zomertraining is gelukkig weer beter bezocht. Er is echter nog
wel behoefte aan een andere trainer voor de jeugd. Het ligt in de
bedoeling de eerste zomertraining op de atletiekbaan te gaan
houden, zodat er aan het begin van het zomerseizoen en aan het
einde een conditietest afgenomen kan worden. Lenus maakt van
de mogelijkheid gebruik om Jan te bedanken en te
complimenteren voor de goede training die hij wederom heeft
verzorgd.
6.4

Website Commissie

Deze bestaat uit Vincent van de Broek en Dirk Langhout. Vincent
moet vanwege het volgen van een studie dit jaar met zijn werk
als webmaster stoppen. Dirk gaat deze functie voorlopig
vervullen.
Dirk verzoekt wel het bestuur om zelf ook mee te helpen de data
op de site up to date te houden.
6.5

Skeeler Commissie:

De skeelercommissie bestaat uit Trudy v.d. Graaff, Dirk Langhout,
Rubina Raaijmakers en Marco van Grunsven.
Het afgelopen seizoen is goed verlopen. De skeeler groep is
verder gegroeid en draaide zelfs met twee jeugdgroepen (7-11
jaar en 11-16 jaar).
De toertochten werden goed bezocht met gemiddeld 20 personen.
Rubina heeft waarschuwingsborden gemaakt om in de berm van
de weg te plaatsen als er wordt getraind.
Tijdens de Stehmancompetitie heeft onze jeugd diverse
podiumplaatsen veroverd.
We zijn benaderd om een wedstrijd te organiseren. De te
realiseren skatebaan in het Sibeliuspark zou hier een mooie
locatie voor zijn. Helaas duurt dit nog minimaal 3 jaar.
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Ook voor de skeelerwedstrijden geldt dat er juryleden vanuit
SCOSS moeten komen.
De FridayNightSkate begint wat meer bekendheid te krijgen en
wordt beter bezocht (vooral door SCOSSers). Deze zullen het
volgende seizoen weer zeker georganiseerd gaan worden.
Een toertocht organiseren blijft moeilijk. Met name een geschikte
locatie en het vinden van voldoende vrijwilligers.
De Schoolsport zal zich het komende jaar alleen richten op het
skaten: 3x skaten en 1x deelnemen aan de FridayNightSkate.
Op 6 juni 2010 zal de Maasdijkmarathon georganiseerd gaan
worden. Dirk heeft het parcours verkend en vindt dat deze op
enkele plaatsen nog aangepast moet worden voor de skaters.
De gemeente Oss wil in april volgend jaar “Oss 24 uur in
Beweging” gaan organiseren. Het is de bedoeling dat dit een soort
Uitmarkt voor de sport gaat worden; een Kick Off voor alle
sportevenementen die het komende jaar georganiseerd gaan
worden. Verder kunnen alle sportverenigingen uit Oss zich op
deze dag promoten. Helaas is de 24 uur al teruggebracht tot 4
uur.
6.6

Kleding Commissie:

Deze commissie bestaat uit Helene Gremmen (voor de
volwassenen) en Claudia v.d. Elzen (voor de jeugd). Han Derksen
is helaas gestopt.
Trudy wil warmere (rits)broeken voor de wedstrijdjeugd. Hier zal
naar geïnformeerd worden.
Op het inschrijfformulier van SCOSS zal plaats ingeruimd gaan
worden met informatie over de clubkleding.
Het bestuur zal zich beraden over het verstrekken van kleding in
de toekomst en hier het komende jaar op terugkomen.

7.

Huishoudelijk Reglement

Na enige discussie wordt het gewijzigde Huishoudelijk Reglement
goedgekeurd. Nadat het verder uitgewerkt is zal het op de
website gepubliceerd worden.
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Mutatie in het bestuur en verkiezing secretaris:

8.

Rob is bereid de taak van secretaris nog wel even uit te voeren.
Daar zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, stelt het bestuur
voor Rob als secretaris te benoemen. De vergadering steunt
unaniem dit voorstel.

9.

Rondvraag
o

o

o

o

o
o

10.

Koen geeft uitleg m.b.t. Talentontwikkeling Geldersche
Poort. Vooralsnog heeft SCOSS hier nog niet al te veel
bemoeienis mee.
De toegangspasjes voor het Triavium dienen aan het begin
van het seizoen weer geactiveerd te worden bij de kassa.
Mensen die hun pasje kwijt zijn kunnen tegen betaling een
nieuwe aan laten maken.
Het clubblad kan op verzoek (bij Ruud) in PDF verzonden
worden. Het bestuur zal zich nog beraden hoe hier in de
toekomst mee om te gaan.
SCOSS is gevraagd om zeven ochtenden op Winterland
schaatsles te verzorgen. Trudy vraagt vrijwilligers om haar
hierbij te assisteren.
Het bestuur zal een datum prikken voor ons jaarlijkse
uitstapje naar FlevOnice.
Bijeenkomsten KNSB Breedtesport: leuk om aan mee te
doen, mits de data uitkomen. Het bestuur gaat hier nog
mee aan de slag.

Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en
inbreng en sluit om 22.15 uur de vergadering.
Aansluitend werd clubkleding uitgereikt, en was er een
ruilbeurs/rommelmarkt voor schaatsartikelen.
Oss, 29 oktober 2009
Rob Vlak
Pagina-26

Jaargang 13 – nr. 4

19 januari 2010

Vrienden van SCOSS
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