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Het is herfstvakantie! 
Nu de herfst zijn intrede doet is het leuk om even om te kijken 
naar een OZC’57 activiteit die buiten In het zonnetje heeft 
plaats gevonden: De kampdag van 19 september! 
 
Door alle perikelen om ons heen is het niet gelukt om een 
heel kampweekend te organiseren. In plaats daarvan heeft de 
organisatie commissie (OC) toch een leuke dag in de stijl van 
het bekende zomerkamp georganiseerd. We hebben met een 
leuk groepje jonge kinderen overdag kampspelletjes gedaan. 
Van hoe lenig zijn jouw tenen, tot water dragen naar de 
emmer. Van schoen schieten tot boter kaas en eieren. Van 
alles kwam aan bod en natuurlijk werd ook de inwendige 
mens niet vergeten.  
 
 
Net voor het eten schoven ook de wat oudere kinderen aan. 
Na het eten ging de jonge jeugd naar huis en de oudere jeugd 
heeft getest hoe moedig ze zijn in het donkere bos.  
Al met al was het weer een hele gezellige dag. Volgend jaar 
hopen we toch weer een heel weekend kamp te kunnen gaan 
vieren. 
Iedereen die mee heeft gedaan, hartelijk dank. 
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Berichten van ons bestuur: 
 
ALV: Dinsdagavond 13-10 heeft alsnog de algemene ledenvergadering plaatsgevonden, 
geheel volgens de voorschriften ivm corona. Een aantal (kader)leden heeft aan de 
vergadering deelgenomen via videoconferentie (teams) zodat een goede afspiegeling van de 
leden “aanwezig” was. Eensgezindheid tijdens de vergadering voerde de boventoon, zodat 
de agenda kort en bondig doorgenomen kon worden. 
 

  
 
Jubilarissen: We hebben een aantal jubilarissen kunnen feliciteren!  
 
5 jaar     10 jaar    15 jaar  
Daphne Vingerhoets   Arjan van Engelen  Dinesh Nanhoe 
Heidi van Beers-Lapien  Ad van Oort 
Rens Leduc    Frank van Breda 
 
20 jaar     25 jaar    30 jaar 
Saskia van Aarle   Roland Vugs   Kim de Jong 
     Karel Smulders  Maurice Bergman 

Birgitte Kochuijt 
Edwin Paijmans 

 
 
Een aantal heeft hun presentje direct in ontvangst kunnen nemen, de overige worden op het 
bad gefeliciteerd. Ook was er aandacht voor de scheidende bestuursleden Heidi van Beers 
en Mart Ermen, in de vorm van een presentje. Hartelijk bedankt voor jullie inzet! 
 
Triatleten: Bij de opkomst waren voor het eerst de triatleten vertegenwoordigd, een afdeling 
die zeer welkom is bij OZC’57. Aangegeven werd dat zij erg tevreden zijn over de 
samenwerking, en voor geïnteresseerden brachten zij meteen een uitnodiging in: 
Liefhebbers voor zwemmen in open water kunnen zich aanmelden bij triathlon@taxandria.at 
Vooraf informatie inwinnen kan op het bad of via bovenstaand emailadres. 
 
Trots op OZC’57: Het volledige verslag van de vergadering zal binnenkort via de website te 
lezen zijn, vermeldenswaardig is echter het volgende: OZC’57 kan trots zijn op het feit dat 
het een (financieel) gezonde vereniging is, die mede door de grote inzet van onze 
vrijwilligers en het in de hand houden van de kosten voor een zeer schappelijk ledentarief 
een mooi zwemaanbod te bieden heeft! Daarom langs deze weg: Iedereen bedankt voor de 
inzet!! 
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Agenda: Onderstaand de kalender voor oktober – november 
 
 

24-okt 17:30 Waterpolo wedstrijd OZC’57 – De Vennen 

26-okt Testzwemmen diploma onderdelen 

28-okt Testzwemmen diploma onderdelen 

31-okt 19:00 Waterpolo wedstrijd de Vennen – OZC’57 

November  

2-nov Kleding zwemmen 

4-nov Kleding zwemmen 

7-nov 17:30 Waterpolo wedstrijd OZC’57 – Dokkelaers 

9-nov Vriendje / vriendinnetje zwemmen 

11-nov Vriendje / vriendinnetje zwemmen 

14-nov 19:00 Waterpolo wedstrijd ZVDO’74 -OZC’57 

22-nov 17:45 Waterpolo wedstrijd TRB-RES – OZC’57 

25-nov Afzwemmen diploma onderdelen 

 
 
 
 
 
Corona maatregelen: 
Op het moment dat nieuwe informatie beschikbaar is wordt deze via de website 
https://www.ozc57.nl/ en social media bekend gemaakt 
Voor meer informatie kan je ook bij de KNZB terecht: 
 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/nieuws/bericht/1000
050567/update_protocol_zwemsporten/ 
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Activiteiten OZC’57: 
 
Lotenverkoop Grote Clubactie: 
De mogelijkheid tot verkoop is nog altijd aanwezig!! 
Probeer je vereniging te steunen door de lotenverkoop via de website of papieren loten! 
Lotenboekjes kan je verkrijgen bij het boek, maar via je telefoon gaat het nog sneller! 
Om de papieren loten te verwerken hebben we graag alle lotenboekjes terug 
uiterlijk 28 oktober 
 
Sportactie NOC.NSF / AH: 
Deze actie heeft geleid tot een aantal contacten die zijn opgepakt door kaderleden, hopelijk 
leidt dit tot nieuwe leden. 
 
Rabo Clubsupport: 
Heb je een Rabo rekening? Log in bij de Rabobank en stem op OZC’57! Ook hier is een fi-
nanciële ondersteuning te verdienen om hulpmiddelen aan te schaffen 
Einde stemperiode - 25 oktober 
Wil je erachter komen welke bijdrage onze club ontvangt? Kijk dan op maandagavond 9 
november vanaf 19:00u naar de Rabo clubsupport finaleshow. Deelname kan een extra 
€500,- betekenen! Onderstaande link brengt je naar de website: 
 
https://communicatieshop.rabobank.nl/publicdata/Mail/c0e8d876-97eb-44db-b62f-
834b96fa45c9/viewonline.html 
 
Snorkelen! 
Vanaf maandag 26 oktober (18:15u) starten de lessen, vind je dit een uitdaging?  
Meld je aan! 
 
 
Heb je wat tijd beschikbaar voor onze vereniging? 
 
We zijn nog altijd op zoek naar:  
Algemeen voorzitter OZC’57 M/V  
Penningmeester M/V  
Afdelingsvoorzitter waterpolo M/V  
 
Heb je interesse of vragen? Misschien wil je samen met iemand een (andere) taak op je 
nemen? 
Kom naar het bad en we geven je uitleg!  
 
Het bestuur van OZC'57 
Team OZC 
https://www.ozc57.nl/ 
https://www.facebook.com/ozc57 
https://instagram.com/zwemvereniging_ozc57 


