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Beste leden, de herfstvakantie zit er weer op, na diverse ontwikkelingen tijd voor een 
nieuwsbrief! 

Bestuur: 
Vanwege aanhoudende onderbezetting van het bestuur hebben bij het begin van het seizoen 
2019 – 2020 een aantal leden het plan opgepakt om het dagelijks bestuur tijdelijk te 
ondersteunen tot de vacatures opgevuld zijn. Sindsdien hebben we al een nieuwe secretaris 
en een Coördinator Public Relations mogen verwelkomen. 
We zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter en waterpolo coordinator! 
Verder zijn er vele andere taken (groot en klein) waar we jullie hulp bij kunnen gebruiken. 
Heb je zin om te helpen dan horen wij dat graag! 
Je mag iedereen van het kader of bestuur aanspreken, een mail sturen, of anders berichten. 
Graag ook aangeven wat je leuk vind om te  doen. Denk aan lesgeven, helpen bij 
activiteiten, wedstrijden en/of presentatie van onze zwemclub (PR).  
 
Onderstaand zie je hoe het bestuur en kader op dit moment zijn ingevuld 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rooster nieuwe zwembad: 

Maandag 
18.15-19.00 uur C-ster, Zwemvaardigheden, Wereldzwemslagen, Conditiezwemmen 

Taxandria 
19.00-19.45 uur Bootcamp 
19.30-20.15 uur Trimmen 
19.45-21.15 uur Waterpolo 
 
Woensdag 
18.00-18.45 uur C-ster, Zwemvaardigheden 
18.15-18.45 uur Plonspret 
18.45-19.30 uur Sterrenplan, Snorkelen, Survival, Balvaardigheid 
19.30-20.15 uur Bootcamp, Minipolo 
20.15-21.00 uur Trimmen, Aquajoggen, Groep 3, Conditiezwemmen Taxandria 
 
Donderdag 
21.15-22.15 uur Waterpolo 
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Opening nieuwe Zwembad  Den Donk: 

 

Op 12 oktober jl is het nieuwe zwembad geopend. Bovenstaand een foto van ons nieuwe 
bad, de eerste zwemoefeningen hebben al plaatsgevonden! 

Wijziging aanbieden nieuwsbrief: 
Gekozen is voor een gewijzigde manier van aanbieden van de nieuwsbrief, namelijk online! 
Alle leden krijgen voortaan een link naar de website van OZC toegezonden, waar de laatste 
nieuwsbrief te lezen is.  
 
Houd vooral de nieuwsberichten op de site in de gaten om op de hoogte te blijven, er is o.a. 
een uitgebreide verslaglegging van de opening van het nieuwe sportcomplex te vinden. 
 
Wij hebben weer veel zin om lekker in ons nieuwe bad te gaan zwemmen, en hopen jullie 
ook. 
Tot snel! 
 
Team OZC 


