
Beste raadsleden en collega-fractieleden en leden van gemeente Stichts Vecht,

Deze mail stuur ik u, om onze mening en standpunten nogmaals met u te delen. Vele van u 
hebben ons OSM Atletiek complex bezocht, we hebben met elkaar gesproken, naar elkaar 
geluisterd, tips en feedback ontvangen. Allen dank hiervoor! Voor onze allemaal met één 
duidelijk doel voor ogen. We willen met elkaar de nieuwe kunststofbaan en uitbreiding en 
vernieuwing van de Atletiek onderdelen realiseren, één plan gemaakt met elkaar voor 
mekaar en iedereen.

OSM Atletiek is een gezonde vereniging, met de doelstelling eind dit jaar 300 leden te 
bereiken (groei >20%). Jaarlijks weer ruim 4000 en almaar groter aantal unieke sportieve 
gebruikers te mogen begroeten op onze OSM Atletiek vereniging. Kijkend naar de toekomst 
is een renovatie van het gehele sportcomplex de enige manier om deze toekomst in te gaan. 
Zoals beschreven in HET PLAN.

Speerpunten hierin zijn: Renovatie, Innovatie en samenwerking op sportief gebied met 
meerdere verenigingen en andere initiatieven, bereikbaar voor iedereen. Atletieksport wordt 
ook de ideale basis van School beweeg/sport programma’s door haar veelzijdigheid aan 
sportonderdelen, zoals de nieuwe wet voor Wettelijke richtlijnen voor bewegingsonderwijs 
Basis en MBO onderwijs dit ook voorschrijft, met een minimaal aantal uren per week onder 
leiding van een vakdocent sport en lichamelijke oefeningen.

Ten aanzien van de beoogde Harmonisatie, is de vraag of het goed, ideaal en wenselijk is? 
Eigenlijk niet, het had anders moeten zijn en het belang van sporten en bewegen voor 
iedereen meer prioriteit moet krijgen. Verenigen behoren geen sportbedrijven te worden! 
Moeten we daarom weer terug naar de oude situatie of alles weer opnieuw overdoen, dus 
weer niks ondernemen? NEE, dat is onze inziens ook niet de weg. Ja we hebben het 
uiteindelijk over achterstallig onderhoud of uitgestelde vervangingen. Die nu wel gedaan 
moeten worden met of zonder harmonisatie, voor ons een extra stimulans om met elkaar tot 
één goede totaaloplossing en renovatie te komen. 

Met de harmonisatie komen wij dichter bij het realiseren van HET PLAN en maken we 
samen stappen voorwaarts de toekomst in.
Komende weken komen er meer cijfers binnen die de beoogde haalbaarheid moeten 
onderbouwen.
Wij moeten ook met elkaar voorwaarts blijven bewegen en waar nodig maatwerk gebruiken 
en meedenken in mogelijkheden. 

Met vriendelijke & sportieve groet,

René Stokman

Bestuursvoorzitter OSM ‘75
Atletiek & Recreatiesporten
Hardloop &  Fitness Trainer
osm75bestuur@gmail.com
06-16436916
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