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Het nieuwe seizoen is weer begonnen! 
Beste leden, 

Het zit er weer op, hopelijk heeft iedereen ondanks alle maatregelen van zijn vakantie en het 
mooie weer kunnen genieten zodat we nu weer voluit kunnen gaan zwemmen! 
Vanaf maandag 24 augustus staan de deuren van Den Donk wagenwijd open voor OZC’57, 
jullie zijn weer van harte welkom! 
 
Berichten van ons bestuur: 
 
De genomen maatregelen omtrent het gebruik van het zwembad in relatie tot het Corona vi-
rus zijn op dit moment onveranderd. De route van binnenkomst en vertrek uit het zwembad 
zijn dezelfde als voor de vakantie. 
Mocht hier verandering in komen zal dit gecommuniceerd worden middels een extra nieuws-
brief en een aanpassing op de website. Houd dit vooral in de gaten! 
 
Inmiddels is ook een nieuwe datum voor de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld 
op 13-10-2020, te houden in het scoutinggebouw, Sportlaan 3b Oisterwijk 
Wil je deelnemen aan de ALV, dan graag aanmelden via email Bestuur@ozc57.nl ivm het 
vaststellen van het maximale bezoekersaantal 
Er blijft natuurlijk een voorbehoud van wijziging afhankelijk van de dan geldende Corona 
maatregelen. 
 
Activiteiten OZC’57: 
 
Misschien heb je er van gehoord: Het lokaal Sportakkoord Oisterwijk. 
Ook OZC’57 heeft hier aan deelgenomen met als gemeenschappelijk doel: Voor iedereen in 
de gemeente Oisterwijk een mogelijkheid tot sporten te bieden. 
Wil je het volledige akkoord eens lezen? Deze link brengt je naar het document  
https://expedities.negen.nl/uploads/sportakkoordoisterwijk/Sportakkoord-Oisterwijk-2020-Klein.pdf  
 
De Grote Clubactie! 
Dit jaar gaan we er weer voor! Bij deze het verzoek aan alle leden om binnenkort hun beste 
beentje voor te zetten om loten te verkopen en zo onze clubkas aan te vullen! 
Aanvullende informatie volgt binnenkort 
 
Rabo Clubsupport: 
In September gaan we ons hiervoor aanmelden. Met een extra financiële steun is het moge-
lijk om onze berging verder in te richten, lesmaterialen te vernieuwen en aan te vullen. 
We hopen op succes, zoveel mogelijk stemmen dus! 
 
Sportactie NOC.NSF / AH: 
Het gaat hier om een zegelactie van Albert Heijn en NOC*NSF binnen de Nationale Sport-
week. OZC’57 doet hier aan mee, deze actie geeft je de mogelijkheid tot het nemen van 
proeflessen bij OZC’57, zegt het voort! 
Verdere informatie vind je hier: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/08/sportactie-komt-eraan 
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En om het seizoen goed te beginnen, als klapper van de week…. Voor onze 
jeugdleden: 
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En niet te vergeten: 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 


