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Beste leden, 

Alweer de laatste editie van dit jaar! Achter ons ligt een jaar met veel verandering voor onze 
zwemvereniging, een kleine terugblik: 
  
12 oktober, het nieuwe bad is beschikbaar voor OZC’57: 
Na het verhuizen van onze bezittingen is alles weer beschikbaar voor de activiteiten 
 

 
 
Aandacht gevraagd voor bestuursfuncties: 
Helaas heeft ons bestuur in de voorliggende periode nogal schade opgelopen en is 
versterking hard nodig. Gelukkig zijn de functies Secretaris en PR weer ingevuld, echter 
zoeken we ook een nieuwe voorzitter, penningmeester en hulp aan het bad 
Wil je meehelpen? Iedereen is welkom, Meld je! 
 
Berichten van ons bestuur: 
De voorbereiding voor de algemene ledenvergadering (ALV) zijn gestart 
Het aannamebeleid vrijwilligers, het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon en visie 
uitgangspunten bestuur OZC’57 – 2020 zijn in conceptfase. 
Zodra deze vastgesteld zijn volgt publicatie op de website 
Helaas zal de zwem4daagse dit jaar geen doorgang vinden 
 
Mini-interview: 

  
Bestuursvoorzitter , is dat een moeilijke of zware taak?  

Dat is maar hoe je het bekijkt. Ik zit de vergaderingen voor, ik schrijf stukken, heb 
contact met vertegenwoordigers van andere verenigingen, de KNZB, Optisport en de 
gemeente.  
Het ene gaat me makkelijker af of vind ik leuker dan het andere. Gelukkig zijn we (tij-
delijk) met een grote groep mensen om de taken in het bestuur op te vangen. Daar-
door is het allemaal prima te doen (en een stuk gezelliger). Als ik iets niet weet of 
kan, vraag ik de anderen om hulp, feedback of advies. 

Hoe ben je als voorzitter bij OZC’57 terecht gekomen?  
Ik ben al ongeveer 40 jaar betrokken bij de vereniging. 27 jaar geleden was ik al eens 
bestuurslid. En ik ben ook al eerder voorzitter geweest. Toen er op een gegeven mo-
ment echt onvoldoende bestuursleden waren en de zaken rondom het nieuwe zwem-
bad ingeregeld moesten worden, heeft een clubje trainers er gezamenlijk de schou-

Dit keer met onze interim-voorzitter Birgitte: 
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ders onder gezet. Toen vond ik het tijd om zelf ook weer wat 
meer energie in de vereniging te steken. Een beetje vanuit 
het idee: ”Iedereen heeft het druk, dus dat mag geen reden zijn om het niet te doen.” 
Bovendien had ik me lang ingespannen om een nieuw zwembad in Oisterwijk voor 
elkaar te krijgen. Mijn kennis wilde ik daarom graag delen met de trainers die de ta-
ken uit het bestuur op zich hadden genomen om er samen voor te zorgen dat we er 
een goede start van kunnen maken in het nieuwe bad.   

Wat maakt het zo leuk?  
Wat ik net aangaf: we hebben nu weer een tijdelijk bestuur waar mensen graag hun 
bijdrage leveren. Dan kom je ook weer tot resultaat. Bovendien delen we de lasten, 
dus dan is het ook voor iedereen goed te doen. 

Hoeveel tijd neemt dit in beslag?  
Op dit moment een paar uur per week. Deze tijd kan ik zelf indelen. De week van de 
vergadering en de periode van de voorbereiding van de algemene ledenvergadering 
vragen iets meer tijd. 

Heb je nog tips voor een opvolger?  
Houdt op met twijfelen: meld je aan en neem de hamer over. Zorg vooral dat je het 
samen met de anderen doet. (Dan kun je meer en is het gezelliger!) 

 
Berichten Waterpolo: 
- 
 
Nieuwe leden! 
Wederom kunnen we nieuwe leden verwelkomen. Nu zijn dat:  

Jasmijn – Daniek – Amy – Geert – Martijn 

Van harte welkom! 

 
Activiteiten: 
Omdat we naar de feestdagen en het einde van het jaar gaan hebben we een toepasselijke 
puzzel bijgevoegd voor de allerkleinste leden onder ons, leeftijdscategorie 0 – 8 jaar 
Wil je meedoen? Knip de puzzel uit en los hem op, plak hem op een vel papier en breng 
deze mee naar het boek. Iedere puzzelaar tot 8 jaar ontvangt een OZC’57 bidon als 
beloning! 
 
Allemaal fijne feestdagen toegewenst, we zien jullie weer in het nieuwe jaar!  
 
Team OZC 
https://www.ozc57.nl/ 
https://www.facebook.com/ozc57 
https://instagram.com/zwemvereniging_ozc57  
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