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Beste leden,  
 
Voor u ligt het jaarverslag van OZC’57 van 2020. 
Alle afdelingen hebben verslag gemaakt van de 
activiteiten en prestaties. Dit eerste hoofdstuk is 
het bestuurlijke gedeelte. Hierin worden de 
onderwerpen behandeld die boven de afdelingen 
uitstijgen. Hierna volgen de verslagen van de afdelingen. 
 
2020 gaat de boeken in als het COVID-19 jaar. Daar kan direct uit 
afgeleid worden dat we veel minder hebben kunnen zwemmen dan we 
zouden hebben gewild. We hadden mooie plannen met elkaar gemaakt, 
met een nieuw samengesteld bestuur hadden we er echt zin in. Helaas 
hebben we de plannen slechts voor een deel uit kunnen voeren. Zo 
hebben we bijvoorbeeld maar 5 ‘live’ bestuursvergaderingen gehad, de 
overige afstemming heeft digitaal plaatsgevonden.  
 
Ook de ALV over 2019 hebben we pas in oktober kunnen laten 
plaatsvinden. We hadden toen heel kort een ruimte om bij elkaar te 
komen met maximaal 30 personen. Die ALV hebben we gedeeltelijk live 
en gedeeltelijk digitaal laten verlopen. Overigens met succes, daarom 
wilden we de ALV over 2020 eveneens digitaal laten verlopen. Kun je 
lekker vanuit je eigen huiskamer deelnemen. 
 
In onderstaande tabel een overzicht van de bestuursleden 2020, hun 
beschikbaarheid voor 2021 en de waarneming op de vacatures. 
 
Functie  Huidige 

invulling 
Beschik
-baar 

Waarneming 

Voorzitter Birgitte Kochuijt Ja  
Penningmeester Veerle van Iersel Ja  
Secretaris Toon Vromans Ja  
Recreanten Yvonne van Engelen 

en Evelien Vugs 
Ja  

Waterpolo Vacant  Roland Vugs* 
Organisatie Commissie Yvonne van Engelen  John van Oirschot** 
Pr&Communicatie Vacant  Ruud van Herck*** 

 
*. Waarneming als linkin-pin ism Paul Bruijstens, Edwin en Peter Kense 
**. OC bestaat uit: Petra van Alebeek, Annette van Breda, Yvonne van 
Engelen – Timmermans, Jeroen van Herck, John en Carlijn van Oirschot, 
Anouck Rovers, Evelien Vugs – van Lier. 
***. Zodra er vervanging is, stopt Ruud. 
 
Voor de komende bestuursverkiezingen hebben zich geen kandidaten 
beschikbaar gesteld voor: Waterpolo, Organisatie Commissie of 
Pr&Communicatie. 
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 
 Vacature;    PR & Communicatie (tijdelijk) 
 Vacature;   Waterpolo (tijdelijk) 
 Yvonne van Engelen  Voorzitter recreanten*, OC** 

Evelien Vugs  recreanten* 
John van Oirschot OC** 
 

*. Dit wordt een duo functie waarbij Yvonne voornamelijk de 
organisatorische taken op zich neemt en Evelien de zwem-technische 
taken oppakt. 
**. Bij afwezigheid van Yvonne (vanwege zwangerschaps- en 
bevallingsverlof) zal John waarnemen. 
 
Met extra inzet op PR&Communicatie en het aangaan van verbindingen 
met andere organisaties in Oisterwijk en directe omgeving, was het doel 
om het ledental te laten groeien. In 2019 hadden we een mooie 
ombuiging na een jarenlange daling gerealiseerd, vooral vanwege de 
samenwerking met Taxandria. 
 
Verloop ledenaantal: 
 

 
 
Het effect van het niet hebben kunnen zwemmen door Corona in 2020 
hebben we opgevangen door minder contributie te heffen. Ondanks 
Corona is onze vereniging in 2020 gegroeid met 31 leden. Er zijn 31 leden 
gestopt en 62 leden ingestroomd. 
 

0

50

100

150

200

250

300

Ledenaantal



Naast de afstemming met Optisport rondom de invulling van de Corona 
maatregelen, heeft het bestuur zich bezig gehouden met: 

 Aanvragen VOG voor alle kaderleden; 
 Aanpassen trainingstijden en looproute voor maximaal gebruik van 

badwater en kleedruimten; 
 Bepalen en innen van aangepaste contributie gelet op het niet 

kunnen aanbieden van zwemactiviteiten; 
 Scherp krijgen van de eisen waar de toezichthouder op het bad aan 

moet voldoen (nog geen oefenlessen kunnen organiseren). 
Voorbereiden van cursus EHBO en stemgebruik op het bad (nog niet 
gegeven omdat fysiek contact nodig is voor het oefenen); 

 Een aantal kaderleden heeft één of meerdere cursussen gevolgd bij 
de KNZB. 

 
We waren druk bezig verbeteringen te realiseren toen de Corona crisis 
uitbrak. We wilden immers nog een slag maken in kwaliteit. Te denken 
aan: 

 vergroten van het plezier in de activiteiten, 
 de kwaliteit van het kader aan het bad, 
 de samenwerking: tussen de afdelingen, met Optisport en andere 

verenigingen en organisaties in Oisterwijk, 
 procedures voor klachten en manieren van organiseren. 

De plannen die we niet hebben kunnen realiseren in 2020 gaan we in 
2021 oppakken zodra de mogelijkheid daar weer voor aanwezig is. 
 
Ook dit jaar willen we uiteraard aandacht geven aan onze vrijwilligers. 
Omdat we elkaar maar weinig konden ontmoeten is er vanuit de OC een 
leuk alternatief bedacht om toch steeds te laten weten dat we onze 
vrijwilligers enorm waarderen. Wij zijn blij met alle inspanningen. Hoe 
groot de bijdrage is, maakt niet uit. 
Vanaf deze plek willen we alle kaderleden heel hartelijk danken voor hun 
inspanningen! 
 
Het al langere tijd niet kunnen zwemmen brengt bij het bestuur alleen 
maar meer het gevoel naar boven: dat we er weer veel zin in hebben om 
onze schouders eronder te zetten! Hopelijk geldt dat voor jullie allemaal.  
 
 
 
 
Dagelijks bestuur: 
 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 
 
 
 
B.A.W. Kochuijt  A.C.J.M. Vromans V. van Iersel 
 



Afdelingen: 
Recreatief     Waterpolo  
 
 
 
Y van Engelen-Timmermans  R. Vugs 
 
Commissies: 
Organisatie Commissie  PR&Communicatie 
 
 
 
Y. van Engelen – Timmermans R. van Herck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag afd. Recreatief 2020 
 
Het zwemseizoen 2020 is voor de afdeling recreatief 
zwemmen een bijzonder seizoen geweest. 
 
In januari 2020 zijn er 6 kinderen geslaagd voor het 
in eigen beheer uitgegeven diploma C-ster. 1 Kind is 
geslaagd voor het diploma zwemvaardigheid 1 en er is 1 kind geslaagd 
voor het snokeldiploma. Voor de rest van het seizoen stonden er 
meerdere afzwemmomenten gepland, maar omdat het zwembad een 
aantal keer gesloten is geweest is het afzwemmen op deze momenten niet 
doorgegaan. We hopen dit in 2021 weer op te kunnen pakken.  
 
Het sterrenplan draait goed. Een steeds groter wordende groep kinderen 
van 7 tot 15 jaar doet enthousiast mee aan deze les. De kinderen oefenen 
per seizoen voor 4 verschillende onderdelen. De onderdelen die ze doen 
zijn bijvoorbeeld: synchroonzwemmen of survival. 
Er wordt hard geoefend om de sterren te verdienen voor op de poster en 
het behalen van de bijbehorende certificaten. Deze zijn allemaal behaald 
door de kinderen.  
 
Bij het puppy zwemmen zijn er kinderen door gegaan naar de echte 
zwemles. We hebben er ook weer nieuwe kinderen voor in de plaats 
gekregen. Er is nog plaats voor nieuwe kinderen. 
 
Helaas was er voor het onderdeel snorkelen weinig nieuwe animo, 
waardoor deze les op woensdagavond kwam te vervallen. Omdat we dit 
erg jammer vinden hebben we geprobeerd om dit onderdeel nieuw leven 
in te blazen. Sinds de herfstvakantie bieden we het snorkelen aan op 
maandagavond en doen we ons best om dit zoveel mogelijk onder de 
aandacht te brengen. Helaas ging in december het zwembad opnieuw 
dicht. In 2021 gaan het we onderdeel snorkelen weer goed onder de 
aandacht brengen.  
 
De afdeling trim zwemmen blijft groeien. Ook het animo voor de 
zwembootcamp blijft groeien. Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. 
 
Dit jaar hebben we weer meegedaan met Sjors Sportief. 16 kinderen 
hebben kennis gemaakt met OZC '57. Het laatste kennismakingsmoment 
op 18 maart kon vanwege de lockdown niet meer doorgaan. Er kon mee 
worden gedaan bij zwemvaardigheid, balvaardigheid, waterpolo, snorkelen 
en survival zwemmen 
 
In dit jaar hebben de lesgevers met een licentie zich bijgeschoold om hun 
licentie te kunnen behouden. Zij hebben een aantal interessante webinars 
gevolgd om zo hun kennis te verbreden. Voor 2021 staat een scholing 
voor alle lesgevers op de planning.  



In 2020 hebben we ondanks de rare tijd weer een beroep mogen doen op 
onze vele vrijwilligers. Zij zorgen er voor dat onze afdeling blijft draaien. 
Daarom wil wij deze trainers en trainsters bedanken voor hun inzet het 
afgelopen jaar. 
 
Allemaal heel erg bedankt!!! 
 
Evelien Vugs – van Lier 
Yvonne van Engelen – Timmermans 
Afdelingsvoorzitters recreatief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag afd. Waterpolo 2020 
 
Het was een seizoen anders dan anders. Door de 
uitbraak van het COVID-19 virus zijn de laatste 
wedstrijden van het seizoen 2019 – 2020 niet meer 
gespeeld. In het seizoen 2020 – 2021 zijn door onze 
waterpoloers nog helemaal geen wedstrijden 
gespeeld.  
De invulling van de training is ook drastisch aangepast. Van volop met bal 
tactische oefeningen doen, naar pure conditie training met alleen banen 
zwemmen. Vervolgens mocht er weer wat meer, waardoor oefeningen met 
bal binnen de bubbel konden worden uitgevoerd. Al met al was het een 
heel gepuzzel wat allemaal mocht en wat niet.  
Vanuit het bestuur is zo goed mogelijk gecommuniceerd over de geldende 
corona-regels vanuit de overheid en hoe deze vervolgens door Optisport 
werden geïnterpreteerd en aan ons werden opgelegd. Ik ben daarnaast 
zeer tevreden over de flexibele wijze hoe onze leden met deze regels zijn 
omgegaan en zich daaraan hebben aangepast en gehouden. Waarvoor 
dank aan jullie allen. 
 
In het seizoen 2020 - 2021 staat OZC’57 weer ingeschreven met één 
heren team in de competitie, helaas dus zonder het spelen van 
wedstrijden tot nu toe. Vanuit de KNZB zijn mogelijkheden bekeken om 
het seizoen te verlengen tot en met juni zodat de mogelijkheid bestaat dat 
er toch nog wat wedstrijden kunnen worden gespeeld. Alles is afhankelijk 
van de ontwikkelingen omtrent Covid-19 en de wensen van de 
verschillende clubs. 
Omtrent de invulling van officials bij wedstrijden, staan we nog voor 
dezelfde uitdagingen. Op dit moment hebben we nog steeds maar 1 
scheidsrechter en een beperkt aantal w-officials. Het afgelopen jaar zijn er 
geen opleidingen gegeven, echter zodra deze van start gaan zal 
deelneming vanuit OZC’57 aan deze cursussen noodzakelijk zijn. Alleen op 
die manier kunnen we de lasten verdelen en kunnen we voor een ieder 
een plezierige manier van sporten creëren.  
Om ook volgend seizoen weer deel te mogen nemen aan de 
wedstrijdcompetitie moeten we voldoende scheidsrechters en w-officials 
hebben. Als we die niet hebben dan mogen we niet deelnemen aan de 
competitie. 
 
Het afgelopen jaar hebben we geringe stappen kunnen maken in de 
ontwikkeling van de afdeling Waterpolo. Om in de toekomst verder vooruit 
te kunnen, zijn we nog steeds opzoek naar meer leden bij de jeugd maar 
ook bij de senioren. Af en toe komen er vragen binnen om proeflessen 
mee te mogen doen en ook via Sjors Sportief zijn er een aantal 
aanmeldingen binnengekomen in 2020.  
Om de waterpoloafdeling een gedegen invulling te kunnen geven zijn we 
opzoek naar vrijwilligers die de functie van voorzitter voor de 



waterpoloafdeling. De voorzitter kan terugvallen op een groep 
enthousiaste waterpoloërs en vrijwilligers die mee willen helpen om de 
waterpoloafdeling een gezonde afdeling te laten zijn binnen 
zwemvereniging OZC’57. 
 
Met vriendelijke groet,  
Peter Kense 
Edwin Kense 
Paul Bruijstens 
Roland Vugs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag Organisatie Commissie 2020  
 
Het activiteitenplan blijft net als andere jaren veel 
variatie bieden aan gezellige activiteiten. Ondanks de 
vele Covid-19 beperkende maatregelen hebben we in 
2020 als OC toch geprobeerd om een aantal 
activiteiten te organiseren.  
 
ZWEMKAMP / KAMPDAG 
De intentie van het OC was om in mei of juni weer een kamp te 
organiseren. Helaas hebben we moeten besluiten dat een kamp in de 
vorm zoals we deze kennen in deze tijd niet konden organiseren. Omdat 
we de leden toch graag iets wilden aanbieden hebben we op 19 september 
een kampdag georganiseerd voor onze jeugdleden.  
Aan de voor ons bekende locatie in de Zandstraat in Moergestel waren in 
de middag de leden tot 12 jaar welkom. Zij hebben heel actief meegedaan 
met de spelletjes. ’s Avonds waren de leden van 12 t/m 17 jaar welkom 
voor een spannende bosactiviteit. Samen met de leiding en 23 kinderen 
kunnen we terug kijken op een hele geslaagde dag. 
 
5 DECEMBER ACTIVITEIT 
Helaas was het dit jaar niet mogelijk om de pieten uit te nodigen op het 
bad, maar we konden deze bijzondere periode natuurlijk niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Op maandag 30 november en woensdag 3 december 
stonden de zwemlessen voor de kinderen tot 8 jaar in het teken van een 
pietenzwemles waarbij de kinderen een pietendiploma konden behalen. 
Natuurlijk stond er voor deze leden ook nog een klein cadeautje van 
Sinterklaas voor ze klaar.  
 
BOWLEN 
Voor de oudere kinderen kon deze activiteit gelukkig doorgaan. Op 
vrijdagavond 11 december mochten zij komen bowlen bij Net iets Anders. 
Er was vanuit de oudere leden veel interesse om hierbij aanwezig te zijn. 
20 jeugdleden hadden zich ingeschreven om mee te doen. Het werd een 
gezellige avond waarbij de kinderen na afloop ook nog wat lekkers te 
drinken en te snoepen kregen. 
 
KADERFEEST 
We hadden dit jaar graag weer een kaderfeest willen organiseren om al 
onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Helaas heeft dit geen 
doorgang kunnen vinden. Om onze vrijwilligers toch in het zonnetje te 
zetten en ze te bedanken hebben alle kaderleden aan het einde van het 
seizoen een smaakvolle borrelplank gekregen. Zodra het in 2021 weer 
mogelijk is wordt er weer een volwaardig kaderfeest georganiseerd! 
 
We gaan ons best doen om in 2021 daar waar het kan weer leuke dingen 
te organiseren. 



 
Namens het OC, 
Yvonne van Engelen - Timmermans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag PR & Communicatie 2020  
 
Helaas een jaar met weinig direct contact! 
Het behoeft weinig uitleg, 2020 is een jaar waarin 
maar weinig sportiviteit mogelijk is geweest… Veel 
thuis blijven, niet mogen zwemmen, helaas. 
 
Achter de schermen werd voortdurend gezocht naar 
contactmogelijkheden, middelen of activiteiten die mogelijk waren, en 
gelukkig hebben een aantal acties een vruchtbaar resultaat opgeleverd! 
Het contact met onze leden verloopt inmiddels gestroomlijnd via 
nieuwsbrief en website en ook niet leden die interesse hebben in OZC’57 
kunnen via social media zoals instagram en facebook ons volgen. Met 
dank aan Maayke en Jeroen! 
  
Ook aan het vergroten van de naamsbekendheid van OZC’57 is gewerkt, 
o.a. Sportactie NOC.NSF: Proeflessen bij OZC’57 via de zegelactie van AH, 
en het jaarlijks terugkerende Sjors-sportief via de basischolen. 
Iedereen herinnerd zich waarschijnlijk de Grote Clubactie en Rabo 
Clubsupport! 
Door de inzet van onze leden en het kader is er een groot aantal loten 
verkocht, en werd er door velen op OZC’57 gestemd bij Rabo Clubsupport. 
Deze acties hebben samen een bedrag van €777,- opgebracht, een mooi 
resultaat! 
Onze vereniging is ook aanwezig bij het overleg over het lokale 
samenwerkingsverband “Natuurlijk Gezond Oisterwijk”, voorheen het 
Sportakkoord. 
Tijdens dit overleg met de gemeente en andere verenigingen is 
onderzocht hoe het sportaanbod te vergroten en te verbeteren. 
Een en ander is te volgen op hun website, een van de acties was het 
“sporti-ommetje” waar ook OZC’57 aan deelgenomen heeft. 
De postzegelactie is inmiddels een terugkerende actie waarmee als vanzelf  
OZC’57 onder de aandacht wordt gebracht. 
 
Verdergaande activiteiten ism Optisport ontwikkelen blijft een uitdaging, 
we blijven zoeken naar mogelijkheden! Inmiddels zijn de OZC’57 flyers te 
vinden in de presentatiekolom bij de uitgang van het zwembad. 
Ook blijft het erg gewenst en belangrijk dat ook onze leden waar mogelijk 
OZC’57 onder de aandacht brengen, ondersteunende middelen (zoals 
flyers en beach-flags) zijn hiervoor beschikbaar. 
 
Doelstelling voor komend jaar is: 

- We blijven de samenwerking met Optisport zoeken 
- Wederom promotieacties realiseren 
- Meer bekendheid voor OZC’57 genereren zodat het ledenaantal kan 

groeien en nieuwe bestuursleden worden gevonden 
 



Wederom iedereen bedankt voor zijn- of haar inzet en ondersteuning, en 
wil je deelnemen in het bestuur? GRAAG! Schroom niet en vraag 
informatie! 
 
Met vriendelijke groet,  
Ruud van Herck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


