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  Bijlagen: 
Presentielijst ALV OZC’57 13-10-2020 
Lijst van aanmeldingen ALV OZC’57 13-10-2020 
Jubilarissen ALV OZC’57 13-10-2020 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
01. Opening 
De vergadering wordt geopend door Birgitte Kochuijt, Zij vraagt de vergadering 
of zij deze mag voorzitten omdat er formeel geen voorzitter is. Daarnaast 
hebben de overige bestuursleden met uitzondering van Veerle hun functies 
neergelegd. 
Er is geen bezwaar in de vergadering. 
Het is een bijzondere vergadering omdat i.v.m. coronamaatregelen ruim 1.5 
afstand van elkaar gehouden moet worden, daarom was het ook noodzakelijk om 
vooraf voor de ALV aan te melden en is er een mogelijkheid om via Microsoft 
Teams aan de vergadering deel te nemen. 
Afgesproken is, om niet schriftelijk te stemmen omdat dit niet mogelijk voor de 
deelnemers via Teams daarnaast moeten aanwezigen op hun plaats blijven zitten 
i.v.m. de coronamaatregelen. 
Bij binnenkomst wordt een presentielijst getekend door de aanwezige leden, zie 
hiervoor bijlage 1. 
Ook is er een lijst van aan / afmeldingen waarop ook vermeld staat welke leden 
via Team aan de vergadering deelnemen, zie hiervoor bijlage II. 
 
 
02. Mededelingen en ingekomen stukken 
We hebben afgelopen jaar met behulp van een tijdelijk crisisteam en het 
aantrekken van twee ad interim nieuwe bestuursleden, bestuurlijk flinke stappen 
gemaakt. 
Birgitte geeft een uiteenzetting over de stappen die het bestuur met behulp van 
het crisisteam afgelopen jaar heeft gemaakt, zoals:  

De overgang naar het nieuwe zwembad De Donk  
De samenwerking met Taxandria 
Bijstelling vrijwilligersbeleid 
VOG’s voor kader zijn aangevraagd 
Beleid voor vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag en meldplicht 
seksuele intimidatie is vormgegeven. . 

Zij spreek een woord van dank uit naar de leden van het crisesteam voor de 
belangrijke werkzaamheden het afgelopen jaar. 
  



 
03. Overgang naar het nieuwe zwembad en de samenwerking met 
Taxandria 
De overgang naar het nieuwe zwembad Den Donk is mede door de inzet van het 
crisisteam samen met Peter Kense soepel verlopen. 
We hebben onze draai in het nieuwe bad gevonden, al zijn er nog wel een paar 
kleine aandachtspunten. 
De coronamaatregelen brengen in 2020 regelmatig veranderingen tijdens het 
zwemmen zoals; 
 Sluiten van het bad voor ± 3 maanden 

1,5 meter afstand houden 
Gesloten kleedkamers en douches 

De samenwerking met de afd. triatlon van Taxandria verloopt ook goed, Vincent 
van den Elsen geeft een korte uitleg over de afd. triatlon en geeft aan, dat ook 
zij blij zijn met de samenwerking met OZC’57. 
Voor OZC’57 is deze samenwerking een uitkomst omdat we daarmee een betere 
bezetting van het bad hebben en het leden aantal kunnen verhogen. 
Vincent vraagt tevens of er bij OZC’57 mensen zijn die interesse hebben in 
zwemmen in open water, deze kunnen dan bij de afd. triatlon aansluiten, zij 
trainen veelal in open water bij de IJzeren Man in Vught. 
 
 
04. Huldiging JUBILARISSEN  
In verband met de corona beperkingen zijn alleen de jubilarissen met een 
jubileum van 15 jaar en hoger uitgenodigd, de andere jubilarissen worden op het 
bad gefeliciteerd met een presentje.  
Ruud en Heidi hebben weer goed gezorgd voor alle presentjes.  
De aanwezige jubilarissen met een jubileum van 15 jaar of meer in 2020 zijn op 
gepaste afstand gehuldigd, de jubilarissen die niet aanwezig zijn krijgen op het 
bad de felicitaties en het gebruikelijke presentje. 
 
 
In verband met de geldende coronamaatregelen en de vlotte voortgang 
van de vergadering wordt er geen pauze gehouden. 
 
 
05. Vaststellen van verslag van de vergadering d.d. 18 april 2019 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd door de ALV en wordt 
daarmee ook vastgesteld door de ALV. 
  



 
06. Bespreken en goedkeuren van de jaarverslagen van de afdelingen 
Birgitte leest het jaarverslag van het dagelijks bestuur van OZC’57 voor en geeft 
waar nodig wat extra uitleg. 
Er is mede door het crisisteam veel werk verzet, maar helaas blijven er nog 
mogelijkheden tot verbetering liggen, we willen komend jaar vooral een slag in 
de kwaliteit maken. Denk hierbij aan cursussen voor de instructeurs zoals: 
EHBO, ‘redding zwemmen’ en ‘stem gebruik op het bad’. 
Ook willen we weer jeugdleden opleiden zoals: Sebastiaan, Maaike en Danielle.  
De jaarverslagen van de verschillende afdelingen worden door de voorzitters van 
de betreffende afdelingen voorgelezen en zijn terug te lezen op onze website. 
 
 
07. Jaarverslag van de penningmeester  
Veerle bespreekt het jaarverslag van de penningmeester via Teams. 
Er is een verschil met de begroting van 2019 van -/- €10.456,00, dit komt vooral 
door een verkeerde inschatting van de contributie over 2019. 
Ook is er mogelijk een te hoge huur betaald in 2019, waardoor de subsidie van 
de gemeente lager is uitgevallen. 
2020 ziet er wel goed uit, zeker als we een restitutie van de huur tijdens de 
coronaperiode krijgen van Optisport. 
Jeroen vraagt om hoeveel restitutie dit gaat, dit gaat om ± € 9.000,00 naast de 
al toegekende €4.000,- NOW. 
 
 
08. Verslagkascontrolecommissie 
Saskia en Petra geven verslag van de kascontrolecommissie 2019. 
Door de corona maatregelen hebben ze de boeken ieder afzonderlijk 
gecontroleerd en komen tot de conclusie dat het er weer goed en verzorgd uit 
ziet, zoals schriftelijk bevestigd. 
Daarvoor hartelijk dan aan penningmeester Veerle van Iersel en 
kascontrolecommissie Saskia van Aarle en Petra Meijnckens. 
Tevens is er een nieuwe kascontrolecommissie gekozen zijnde : 
 Saskia van Aarle en Erik van Slooten  
Saskia wordt volgend jaar mogelijk opgevolgd door Maurice Bergman. 
 
 
09. Vaststellen contributie 
Er is een nieuwe eenvoudigere berekening voor de contributie gemaakt met de 
volgende uitgangspunten:  

Alle lessen/trainingen duren nu even lang (45 min). 
Iedere afdeling moet zijn eigen kosten van het badwater dragen. 
De rekeningen van Optisport voor de badhuur moeten we van de 
contributie kunnen betalen. 

Dit resulteert in een contributieverhoging van ± € 10 euro per half jaar voor alle 
zwemactiviteiten, behalve voor de jongste waterpolo ledenleden en de triatleten. 
Hiermee blijven we een van de goedkoopste (zwem)verenigingen in de regio. 
Niemand heeft bezwaar tegen de contributieverhoging volgens de nieuwe 
berekening, waardoor deze is aangenomen. 
 



 
11. Bestuursverkiezing  
Birgitte bedankt de wegens gezondheid redenen aftredende bestuursleden Mart 
Ermen en Heidi Lapien-van Beers voor de activiteiten die we wel hebben 
uitgevoerd de afgelopen jaren en heeft voor hun een klein presentje. 
Mart en Heidi blijven ook in de toekomst hand en spandiensten verzorgen voor 
onze vereniging. 
 
Er hebben zich twee kandidaten aangemeld voor het bestuur, te weten Ruud van 
Herck voor PR & Communicatie en Toon Vromans voor secretaris. 
Door het dringend te kort aan bestuursleden zijn Ruud en Toon in oktober 2019 
gestart met het uitvoeren van de functies zonder dat dit door de ALV is 
goedgekeurd, echter heeft Ruud inmiddels aangegeven dat het voor hem zwaar 
is en daarom maar tijdelijk wil plaats nemen in het bestuur. 
 
 
Daarmee willen wij voor de komende periode het volgende bestuur 
verkiesbaar stellen: 
 

Birgitte Kochuijt;  Voorzitter, dagelijks bestuur 
Veerle van Iersel; Penningmeester, dagelijks bestuur 

 Toon Vromans;  Secretaris, dagelijks bestuur 
 Ruud van Herck; PR & Communicatie (tijdelijk) 
 Roland Vugs  Algemene zaken, linkin-pin Waterpolo 

(tijdelijk) 
 Yvonne van Engelen Voorzitter recreanten, OC* 

Evelien Vugs  OC, recreanten* 
 

*. Dit wordt een duo functie waarbij Yvonne voornamelijk de 
organisatorische taken op zich neemt en Evelien de zwem-technische 
taken oppakt. 
 
Het bovenstaand bestuur wordt door de vergadering unaniem 
aangenomen. 
 
 
12. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
De mogelijkheid om via teams deel te nemen is goed bevallen. Volgende keer 
mogelijkheid tot het gebruik van een microfoon onderzoeken voor beter 
verstaanbaarheid van vragen/opmerkingen uit de zaal. 
 
De Algemene Ledenvergadering wordt onder dankzegging voor de betrokkenheid 
en het gestelde vertrouwen om 21:40 uur door de voorzitter gesloten. 
 


