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Beste leden, 

Voor jullie ligt de november nieuwsbrief waarin berichten die het nieuwe bad betreffen, acties 
waar het bestuur aan werkt en een mini-interview met een van onze leden 

Het nieuwe bad: 
Inmiddels maken we alweer enkele weken gebruik van het nieuwe bad en heeft 
waarschijnlijk iedereen al zijn eerste ervaringen gehad met deze mooie nieuwe faciliteit. 
Natuurlijk zijn er naast de luxe van een nieuw zwembad ook verbeterpunten te noemen, 
deze zijn door ons gehoord en opgemerkt en worden teruggekoppeld naar het management 
van het zwembad. Onder andere de temperatuur van het badwater, de akoestiek en de 
bezetting in het bad zijn punten van aandacht. 

Zo zullen er aanvullende afspraken gemaakt worden met de triathlon zwemmers en 
Optisport mbt tijdstippen van badgebruik. 

Aan de verstaanbaarheid van de trainers wordt gewerkt, we gaan proberen middels de 
geluidsinstallatie te zorgen dat onze trainers goed te horen zijn! 

Ook is akkoord gegeven op de vraag om binnen dezelfde week te kunnen wisselen tussen 
maandag of woensdag op voorwaarde dat dit in overleg gaat met de train(ster). Dit geldt 
zowel voor de trimzwemmers als bootcampzwemmers. 

Zijn er puntjes aan onze aandacht ontsnapt? Meld het aan onze kaderleden of bestuur! 

Berichten van ons bestuur: 
In het bestuuroverleg is gesproken over het komen tot een actueel aannamebeleid voor vrij-
willigers, zodat een duidelijke werkwijze toegepast kan worden en beschikbaar is voor geïn-
teresseerden! 
Daarnaast wordt de aanstelling van een vertrouwenspersoon onderzocht, zodat we als ver-
eniging binnenkort kunnen voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden. 
Zodra de definitieve werkwijze vastgesteld is volgt nadere berichtgeving 
 
Ben jij een van die krachtpatsers?  
…… Ben jij die ‘drijvende’ kracht die ons wil komen versterken ?!....... 
Kijk voor meer informatie op de website onder algemeen/vacatures, je bent van harte 
welkom! 
We vinden het geweldig fijn als je ons komt versterken bij diverse activiteiten, ook de 
jeugdigen worden van harte uitgenodigd! 
 
Mini-interview: 
Lees hieronder wat onze vrijwilligster Maayke ervaart bij OZC: 
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Waarom zwem je bij OZC?  

“ik zwem bij OZC omdat het elke week weer super leuk en gezellig is, en om conditie 
op te bouwen” 

Je bent kaderlid geworden, hoezo? 
“Ik ben kaderlid omdat lesgeven echt super leuk is en ik wil ook meer voor de club 
betekenen.” 

Wat maakt het zo leuk? 
“In die 6-7 jaar heb ik heel veel mensen leren kennen waar ik veel vrienden(innen) 
aan over heb gehouden, die ik nog steeds spreek.” 

Nog een goed advies? 
“Het is altijd super gezellig dus waarom zou je dan niet gaan zwemmen?!” 

 
Berichten Waterpolo: 
Vanuit waterpolo hebben Paul Bruijstens, Edwin en Peter Kense het op zich genomen om 
tijdelijk de zaken te regelen. Paul staat aangemeld bij KNZB als contactpersoon. 
 
Nieuwe leden! 
Het is altijd fijn om te  melden dat we nieuwe leden kunnen verwelkomen. Bij deze:  

Kyra – Monique – Bas – Thijs – Robbert – Pim – Guusje – Sindy – Lara – Nikki – Lotte – 

Reza – Sanne – Yuna – Jan – Siem – Nienke - Sabine 

Van harte welkom! 

 
Activiteiten: 
De klok is een uurtje verzet, het is weer vroeg donker, en buiten waait en regent 
het………….. Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land! 
Nu maar eens zien of Sint het nieuwe bad kan vinden!! 
Tot die tijd zin in een puzzeltje? Probeer Piet hieronder te helpen 
 

We zien jullie weer in het nieuwe bad!  
 
Team OZC 
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