Verslag van de Voorzitter
Komende Algemene Ledenvergadering op 28 mei a.s. kijken wij terug op 2017, maar vooral ook
vooruit op 2018/2019.
In 2017 heeft Odiz de lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan om een multifunctionele
sport/trainingshal op ons complex ter realiseren waar onze Boulers bij slecht weer naar harte lust
een balletje kunnen gooien terwijl de meeste honk- en softballers(-sters) hun “slagprestaties”
hebben kunnen opvoeren in de 2 slagtunnels in de hal en de gehele winter hebben kunnen
doortrainen. Verdere details inzake de bouw van de hal zal het Bestuur tijdens de Vergadering nader
uiteenzetten. Op de voorhand zou ik graag mijn/onze grote dank willen uitspreken aan al die
vrijwilligers die hun steentje bijgedragen hebben aan de afbouw van de hal en onze bijzondere dank
gaat tevens uit naar Michael Timp en Jerry Simons van Timp & Simons Electronics B.V. voor hun
bijdrage aan het geheel. Rest mij om vooral niet Dirk Helms te vergeten om wiens betrokkenheid en
inzet tot het realiseren van de hal Odiz grote dank verschuldigd is.
2017 was ook het jaar dat Odiz door de Gemeente Zaanstad voor het Gerecht werd gedaagd inzake
de Reclamemast/scorebord van Uptown. Zoals bekend heeft deze “grap” Odiz inmiddels ruim
€ 10.000,= aan advocaatkosten gekost om de Gemeente van ons lijf te houden.
Er is inmiddels een uitspraak van de Rechtbank in deze zaak, welke ik tijdens de Ledenvergadering
verder zal toelichten.
In tegenstelling van wat ik tijdens de Nieuwjaarreceptie van 2017 had aangekondigd om per mei
2018 te stoppen als Voorzitter, heb ik besloten om het Voorzitterschap voor onbepaalde tijd te
blijven vervullen en tevens het Penningmeesterschap van Peter Timp over te nemen omdat er zich
voor beide functies geen kandidaten, ondanks diverse dringende verzoeken, hadden aangemeld.
E.e.a. dient nog wel goedkeuring van de Ledenvergadering krijgen hetgeen onder het agendapunt
“Bestuursverkiezing” tijdens de Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden.
Het Bestuur heeft besloten om het gehele sportcomplex van s.v.Odiz-Frogs als ROOKVRIJ aan te
merken met uitzondering van 2 zgn. gedoogzones t.w. het nieuw aangelegde terras voor ons
clubgebouw en de betegelde strook voor de hoofdingang van ons clubgebouw. Hiertoe zullen borden
geplaatst worden en de genoemde zones zullen worden gemarkeerd.
Er mag dus niet meer gerookt worden in of naast de dug-outs, in en om de hal, op tribunes en/of
banken, Jeu de Boules-banen en op of rondom het veld. Het Bestuur verwacht van een ieder om zich
strikt aan deze maatregel te houden en mogelijke “zondaars” te wijzen op de overtreding van deze
maatregel. Wij rekenen op uw medewerking.
Ik hoop van harte dat de Algemene Ledenvergadering door veel leden en ouders van jeugdleden
bezocht gaat worden zodat wij met u van gedachten kunnen wisselen en uw mogelijke suggesties
kunnen bespreken.
Tot maandag de 28ᵉ mei!!
Jan Melief

