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Beste leden, 

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van mei 2021 met het laatste nieuws. 
Jammer dat de situatie rondom het zwemmen nog onveranderd is, maar we hebben goede 
hoop dat dit binnenkort gaat veranderen! 
 
ALV 20 april 2021: 
Voor het eerst een volledig digitale vergadering! 
Omdat de omstandigheden waaronder gezamenlijk vergaderd mag worden voor de nodige 
organisatorische hoofdbrekens zou zorgen is besloten om de ALV dit jaar op afstand te laten 
verlopen. Tijdig en goed georganiseerd bleek dit geen enkel probleem, en was er optimaal 
contact tussen de leden en bestuur. De agenda kon dan ook snel afgehandeld worden, en 
na de rondvraag was binnen 1,5 uur de vergadering gesloten. Natuurlijk kunnen jullie de 
informatie teruglezen via de website. 
 
Paasactie: 
De opdracht was om de OZC’57 website af te struinen naar paaseieren, hazen en kuikens 
Fleur was na het tellen van 33 stuks (30 eieren, 2 hazen en 1 kuiken) de gelukkige winnaar 
van zo’n mooie OZC’57 mok gevuld met heerlijke chocolade-eitjes!  
 

 Gefeliciteerd Fleur, geniet er van! 
 
 
Uitnodiging open water training Staalbergven: 
De triatleten van Taxandria starten in mei met hun open water trainingen in het Staalberg-
ven. Heb je ook interesse om aan te sluiten bij deze training? 
Stuur dan een mail naar secretaris@taxandria.at.  
Vanwege de lage watertemperatuur is een wetsuit de eerste tijd nog wel een vereiste.  
 
Kampdag 2021: 
Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen en er wordt nauwlettend in 
de gaten gehouden wanneer we weer iets kunnen organiseren. We durven door de nu gel-
dende maatregelen nog geen exacte datum te geven, maar zodra we meer weten zullen we 
die zo snel mogelijk  laten weten. 
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Den Donk Oisterwijk: 
 

    Zien we jullie binnenkort weer? 
 

 
 

 
 
Het bestuur van OZC'57 
Team OZC 
https://www.ozc57.nl/ 
https://www.facebook.com/ozc57 
https://instagram.com/zwemvereniging_ozc57 


