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Beste leden, 

 
 
De prijswinnaar van bovenstaande december puzzel: 
De OZC’57 bidon gaat naar: Jenthe Baaijens, gefeliciteerd! 
 

 
 
 
Berichten van ons bestuur: 
De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering (ALV) wordt binnenkort verstuurd! 
Het blijft noodzakelijk om onder ieders aandacht te brengen: Jullie OZC’57 heeft je nodig!! 
Iedere vorm van hulp is welkom, er ligt een carriere voor je open: trainers, lesgevers, hulp 
aan het bad, deeltijd, een uurtje tijdens begin en/of eind van de lessen…..  
   Kom, help ons en meld je aan! 
Aan het eind van deze nieuwsbrief ook nogmaals de vacatures. 
 
Mini-interview: 
Aan het woord de locatiemanager van Optisport, Bas Nijnens: 
 
Welke locaties heb je in beheer?  

Ik heb 2 Optisport vestigingen in beheer: Den Donk + het Staalbergven in Oisterwijk, 
en het Dommelbad in Boxtel 

Hoe zien jouw functie en taken er uit?  
Ik ben locatiemanager 38 uur  per week, stuur de marketing belangen, regel de af-
handeling financiën, en behartig personele aangelegenheden 
Onder mij functioneren 2 teamleiders, 1 “droog” (Jolanda) voor alle activiteiten buiten 
het bad zoals zaal en horeca, en 1 “nat” (Rudy), die alle zaken rondom het zwembad 
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beheert en bewaakt zoals techniek en veiligheid. Overigens 
heeft het bad een servicecontract voor 25 jaar! 

Wat maakt het leuk:  
De wisselwerking met veel disciplines en zakenpartners 

Wat/wie is Optisport:  
Optisport is exploitant van 400 accommodaties verspreid door Nederland en België, 
en heeft voorzieningen als zwembaden, ijsbanen, sporthallen en multifunctionele 
sport- en welzijnscentra, maar ook fitnesscentra, indoor speelparadijzen en trampoli-
neparken. Met gemiddeld 2600 medewerkers in dienst, waarvan de bezetting varieert 
per seizoen, in de zomer is de bezetting hoger dan in de winter. Vooral buitenbad het 
Staalbergven zorgt in de zomermaanden voor een piekbelasting 

Toekomstvisie – uitbreiding?  
Als buitenbad het Staalbergven in de huidige vorm blijft functioneren wordt er geïn-
vesteerd in een nieuwe technische installatie, dit zal in 2020 hopelijk duidelijk worden 

OZC’57? 
 Een goede klant van Optisport die wij graag bedienen 😊 
 
 
Berichten Waterpolo: 
Zaterdag 01-02 heeft OZC’57 een thuiswedstrijd tegen ZV De Vennen / heren 4 gespeeld. 
Na een spannende wedstrijd heeft OZC’57 deze gewonnen met een 5-4 overwinning! 
Hierdoor zijn we weer een plaatsje gestegen in de tussenstand, en staan nu 4e in de poule. 
Van harte gefeliciteerd met deze overwinning! 
 
Nieuwe leden! 
Wederom kunnen we nieuwe leden verwelkomen: Petra – Sophie - Jurgen - Ilona – Kiana, 
van harte welkom! 
 
Geslaagd! 
Als 1e sinds OZC’57 in Den Donk diplomazwemmen afneemt: 
Zwemvaardigheid 1:  Elise 
Snorkelen 1:  Amy 
C-ster:  Joes, Pim, Bas, Thijs, Reza en Nienke. 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Activiteiten: 
Aanbod van Bas Nijnens - Optisport:  
Als de leden van OZC’57 het interessant vinden om eens achter de schermen te kijken in 
Den Donk? Wat is er zoal nodig aan techniek en voorzieningen om een zwembad operatio-
neel te houden? Ik nodig jullie bij deze uit om (in groepsverband) een kijkje te komen nemen! 
De rondleiding wordt gehouden op 26 februari om 14:30u en om 17:30u 
 
De intekenlijst voor deze activiteit vind je bij het boek. Ieder OZC’57 lid mag een of meerdere 
introducé(s) meebrengen, alle namen dienen opgegeven te worden 
Per rondleiding wordt gestreefd naar een maximum van 20 personen. Als 2 rondleidingen 
niet voldoende blijkt wordt er aanvullend een nieuwe datum (en/of tijdstip) voorgesteld 
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Vacatures: 
 
We zijn op zoek naar:  
 
Algemeen voorzitter OZC’57 M/V  
De algemeen voorzitter geeft leiding aan, en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven. Is bij alle 
officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij deze taak aan een ander bestuurslid is 
overgedragen.  
 
Penningmeester M/V  
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en stuurt de ledenadministratie aan. Zorgt 
ervoor dat 2 keer per jaar de contributie wordt geint. Draagt zorg voor, door het bestuur en 
ledenvergadering goedgekeurde, uitgaven. Brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit van 
de financiële toestand en legt daarbij met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar, een 
begroting neer voor het komende verenigingsjaar.  
 
Afdelingsvoorzitter waterpolo M/V  
Afdelingsvoorzitters geven voor een groot deel zelfstandig vorm aan de afdeling waar zij 
verantwoordelijk voor zijn. Alleen problemen die niet zelfstandig kunnen worden opgelost, worden 
overlegd met het bestuur.  
 
Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt u altijd iemand op het bad aanspreken.  
Het is ook mogelijk om een functie samen met iemand uit te voeren.  
 
 
Het bestuur van OZC'57 
Team OZC 
https://www.ozc57.nl/ 
https://www.facebook.com/ozc57 
https://instagram.com/zwemvereniging_ozc57 


