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7 januari 2018,
nieuwjaarsreceptie,
5 februari helpen
bij Fortissimoconcert,
28 februari,
wateractiviteit,
31 maart,
Paasontbijt.

Het jaar 2018 ligt voor ons en het zwemseizoen 2017 – 2018
heeft voor de wedstrijdploeg een heel andere opzet van de
competitie gekregen. De afgelopen maanden is het even wennen
geweest aan al deze veranderingen. De eerste wedstrijden
hiervan zijn al geweest. Tijdens alle deze wedstijden zijn al
talrijke persoonlijke records gezwommen. Proficiat zwemmers!
Door de veranderde opzet werden dit jaar voor het eerst de
REGIONALE WINTERKAMPIOENSCHAPPEN gehouden. Aan deze
kampioenschappen hebben 15 MOSA leden meegedaan. Het
resultaat:
37 medailles.
Waarvan
15 gouden, 11 zilveren en 11
Voorwoord
van
de voorzitter
bronzen. Deze kampioenschappen leverde ook 5 Limburgse
kampioenen op en 2 zwemmers haalden een aantal limieten voor
de NJJK (14 t/m 17 dec.). Al deze zwemmers hebben dan ook
een groot applaus verdiend. Het jaar wordt afgesloten met de
Swimmeet in Maastricht van 28 t/m 30 dec., waaraan ook dit jaar
weer een aantal MOSA-leden aan meedoen.
Ook de waterpoloërs zijn het seizoen goed gestart. Succes voor
de nog te spelen wedstrijden. Zoals al vele jaren is de
activiteitencommissie - zoals de naam al aangeeft - ook de
afgelopen maanden weer zeer actief geweest.
Op 29 november heeft Sinterklaas in gezelschap van 2 Zwarte
Pieten een bezoek gebracht en heeft weer een aantal jeugdige
zwemmers mogen begroeten en had voor hen een presentje bij
zich. Wat het afgelopen jaar niet minder belangrijk is geweest ,
was het helpen in de MAASPOORT tijdens de pronkzitting van
Jocus, de deelname aan de Grote clubactie en de
kledinginzamelingsactie om zo extra inkomsten te hebben. Zeker
omdat de subsidies steeds weer minder worden, is dit zeer
belangrijk.
Verder wens ik iedereen plezierig feestdagen, een goede
jaarwisseling en een gezond en sportief 2018. Op zondag 7
januari is weer de nieuwjaarsborrel in het clublokaal.
Jo van den Bercken
Voorzitter
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Op 29 november j.l. vond de jaarlijkse Sinterklaasviering in het clublokaal
plaats. Ook dit jaar waren er weer voldoende kinderen in de leeftijd van 6
tot en met 10 jaar aangemeld om deze activiteit door te laten gaan. Samen
met ouders, broertjes en/of zusjes en andere aanwezige werden Sinterklaas
en zijn 2 pieten al zingend welkom geheten. Nadat alle kinderen van de
nodige pepernoten waren voorzien werden deze één voor één naar voren
geroepen en vertelde Sinterklaas uit zijn dikke boek allerlei informatie over
het kind. Diverse onderwerpen werden besproken, variërend van hobby’s,
huisdieren en het favoriete eten. Sinterklaas uitte het vermoeden dat er in
het water van het zwembad iets zou zitten, waardoor bijna alle kinderen
géén spruitjes lusten.Tussendoor werden er nog enkele liedjes gezongen.
Nadat alle 13 kinderen van een cadeautje en een mandarijntje waren
voorzien en de overige kinderen van een mandarijntje, gingen (bijna) alle
aanwezige kinderen nog even met Sint en pieten op de foto.
Het was een geslaagde Sinterklaasviering en hopelijk komt hij volgend jaar
weer naar MOSA.
De aktiviteitencommissie
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Bron: de Volkskrant, 12 december 2017
Op 12 december jl. werd het onderzoek naar seksuele intimidatie en
misbruik in de sport door de commissie de Vries gepresenteerd. Uit dit
onderzoek blijkt dat één op de acht Nederlandse sporters als kind tenminste
een ervaring hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij 4
procent gaat het om ernstige vormen van aanranding en verkrachting. De
sporters noemen in ruim 40 procent van de gevallen een medesporter als
pleger. De leeftijd waarop dit voor het eerst gebeurt, ligt bij driekwart
onder de 16 jaar.
De commissie wil sportbesturen op hun beurt verplichten alle tucht- en
strafrechtelijke vergrijpen te melden bij hun sportbond. Vervolgens moet
een onderzoekscommissie worden ingesteld om onderzoek te doen naar de
feiten. In geval van strafrechtelijke vergrijpen moet een vereniging altijd de
politie inschakelen. Omdat tot nu toe maar weinig misbruikzaken leiden tot
aangifte en vervolging, moet het ministerie van Justitie en Veiligheid
onderzoeken waar dit aan ligt.
Een meldplicht heeft volgens De Vries een aantal voordelen. 'Slachtoffers
weten dat hun melding serieus moet worden behandeld. Sporters weten dat
ze hun medesporters moeten beschermen. Sportbestuurders weten wat hen
te doen staat en hoeven zich hierover niet langer te rechtvaardigen. Plegers
weten dat er tegen hen wordt opgetreden.'
Eerder werd in het onderwijs ook een meldplicht ingevoerd. 'Dat heeft in die
wereld voor een enorme helderheid gezorgd. Men weet precies wat men
moet doen.' De Vries weet niet of deze meldplicht daar heeft geleid tot
meer meldingen, maar hij verwacht dat het in de sport wel zo zal zijn.
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Aanbevelingen
In totaal doet de commissie 42 aanbevelingen. Zo moeten
verjaringstermijnen in tuchtreglementen worden geschrapt, zodat
slachtoffers ook na geruime tijd melding kunnen doen. Bij Vertrouwenspunt
Sport van NOCNSF, waar nu de meldingen kunnen worden gedaan, moet een
eind worden gemaakt aan de verwarring tussen de functie van vertrouwelijk
adviseur en die van meldpunt.
In kantines en kleedruimtes moet altijd informatie hangen over de
vertrouwenscontactpersoon. Binnen verenigingen moet een open cultuur
worden bevorderd. 'Op communicatie over seksueel misbruik rust een
taboe', aldus De Vries. 'Je kunt dit anderen alleen besparen als het
bespreekbaar wordt.'
De onderzoekscommissie werd aangesteld door sportkoepel NOCNSF na
getuigenissen van tientallen sporters in de media over seksueel misbruik
door trainers, coaches of medesporters. Uit hun verhalen bleek dat ze vaak
geen idee hadden waar ze een melding hadden moeten doen.
Boven alles hoopt De Vries dat de sportwereld het rapport zal omarmen en
de aanbevelingen zal uitvoeren. 'Dit probleem waait niet over, gaat niet
voorbij, lost zich niet vanzelf op, en kan niet onder de pet worden
gehouden.'
Het bestuur en de Vertrouwenspersonen (VCP) van Mosa werken momenteel
aan beleid rondom dit thema. Het thema komt steeds terug binnen de
bestuursvergaderingen en met de VCP wordt gekeken hoe een open cultuur
kan worden bevorderd, zodat het thema bespreekbaar wordt en blijft.
Informatie op de website, een actieve rol van de VCP, het opstellen van
gedragsregels voor vrijwilligers, aanvragen VOG’s voor trainers zijn enkele
voorbeelden van hoe Mosa het thema oppakt en verenigingsbreed meer
bekendheid geeft. In geval van strafrechterlijke vergrijpen doet Mosa
aangifte bij de politie.
Meer informatie over dit thema: zie de website van Mosa of via de VCP,
Rosalie Verhofstad en Tanja Peeters (vcp@mosaregio.nl).
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Eind oktober/begin november zijn wij met velen bezig geweest om weer
zoveel mogelijk kleding, schoenen, beddengoed en andere spullen in te
zamelen voor onze jaarlijkse kledinginzamelingsactie.
Het resultaat van deze actie was 675 kilo, wat MOSA ongeveer een bedrag
van € 100,00 zal opleveren. Vorig jaar was het aantal kilo’s bijna gelijk (667
kg). Aangezien we per ingeleverde kilo betaald krijgen en het pas
interessant wordt indien we meer dan 1000 kilo halen, hebben wij als
aktiviteitencommissie dan ook besloten dat dit jaar de laatste keer was en
we dus voortaan deze actie aan ons voorbij laten gaan.
Graag wil ik namens onze commissie iedereen wel heel hartelijk bedanken
voor het inleveren van alle kleding in de afgelopen jaren.
De aktiviteitencommissie
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Ook dit jaar heeft MOSA weer mee gedaan aan de Grote Clubactie.
In totaal werden er door de leden en de activiteitencommissie 296 loten
verkocht. Dit aantal is beduidend minder dan de laatste jaren: 2016 (451)
en 2015 (369). De meeste lootjes werden verkocht door Evi Bouten, zij
verkocht 28 loten. Op de foto staat zij met de door haar gewonnen prijzen.
Ondanks een minder verkocht aantal loten heeft deze actie toch weer een
leuk bedrag opgeleverd voor onze vereniging.
We verwachten dat er een bedrag van ong. € 620,00 op de bankrekening van
MOSA wordt gestort. Na aftrek van enkele onkosten blijft er hiervan ong. €
560,00 over. Hierbij willen wij alle leden bedanken die één of meerdere
loten hebben gekocht of verkocht.
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Het jaar loopt op zijn einde en iedereen is druk bezig met de
voorbereidingen voor Kerst en Oud en Nieuw.
Sinds vier jaar is het een traditie binnen MOSA om het nieuwe jaar te
openen met het aanbieden van een Nieuwjaarsborrel.
De afgelopen jaren werd deze borrel goed bezocht, gewaardeerd en als zeer
gezellig ervaren.
De borrel wordt gehouden op: zondag 7 januari a.s. van 13.00 – 15.00 uur in
ons clublokaal en is bestemd voor alle leden van onze vereniging met hun
familie; d.w.z. jeugdleden met hun ouders/broertjes/zusjes, oudere leden
met hun partner/kinderen.
Aanmelden mag, maar is niet verplicht.
Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om namens de
aktiviteitencommissie iedereen alvast prettige Kerstdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar toe te wensen.
Graag zien wij jullie op zondag 7 januari!

vr vrijda
g3
november 2017 wordt er weer kleding opgehaald door Re-share. Mosa zal eind
oktober ijdag 3 november 2017 wordt er weer kleding opgehaald
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Bezoek ook eens onze website!
www.mosaregio.nl

Vertrouwenscontactpersonen Rosalie Verhofstad en Tanja
Peeters vcp@mosaregio.nl
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