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Beste leden, 

De voorjaarsvakantie zit er weer op, hopelijk heeft iedereen van de vakantie genoten. 
Het carnavalsfeest had helaas last van het slechte weer, maar is toch wederom uitbundig 
gevierd. Tijd om weer eens aan je conditie te gaan werken….!! 
 
Berichten van ons bestuur: 
Houd alvast je agenda open voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 7 april, de 
exacte uitnodiging volgt.  
Omdat jullie als leden de hoogste zeggenschap binnen een vereniging hebben is het belang-
rijk dat deze vergadering door zo veel mogelijk leden bezocht wordt! 
Het sjorssportief initiatief is weer beschikbaar, de boekjes worden op de basisscholen uitge-
deeld. Zie ook www.sjorssportief.nl 
Iedereen is geïnformeerd per mail over de nieuwe badverdeling die op woensdag 4 maart in 
werking treedt 
 
Presentatie OZC’57: 
Om OZC’57 nog beter bij een groter publiek onder de aandacht te kunnen brengen zijn er 2 
“beachflags” en een banner aangeschaft. De banner staat opgesteld bij de ingang van Den 
Donk, en zal rouleren met andere banners. De beachflags kunnen opgesteld worden in het 
bad, of meegenomen worden op locatie, om daar vooral onze zwemclub onder de aandacht 
te brengen. Mocht je in jouw omgeving een mogelijkheid zien om OZC’57 onder de aandacht 
te brengen met deze beachflags, neem dan even contact op. 
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Activiteiten: 
Wegens te weinig aanmeldingen voor de rondleidingen Den Donk op 26 februari zijn deze 
helaas geannuleerd 
 
Belangrijk: 
De laatste pagina…. 
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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 


