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01. Opening 
 
Het is een bijzondere vergadering omdat i.v.m. coronamaatregelen deze 
vergadering geheel op afstand middels Microsoft Teams wordt gehouden. 
Anders dan afgelopen jaar is er voor gekozen om de ALV gewoon in april door te 
laten gaan (zoals in de statuten staat beschreven), ondanks dat deze dan geheel 
digitaal gehouden moet worden. 
Gelijktijdig met het aanmelden via Teams is een presentatielijst opgesteld zodat 
we weten wie aan de ALV heeft deelgenomen (zie bijlage 1) 
 
De vergadering wordt geopend door onze voorzitter Birgitte Kochuijt. 
Zij heet iedereen ondanks dat het op afstand is, van harte welkom op deze ALV. 
Ook vraagt zij of iedereen die niets zegt de microfoon uit wil zetten, en om even 
’een handje’ op te steken als je iets wil zeggen en natuurlijk de camera aan te 
zetten zodat we elkaar kunnen zien. 
Ook wordt er afgesproken om niet schriftelijk te stemmen omdat dit niet 
mogelijk is via Teams. 
Verder wordt verteld dat we uiterlijk 21:30 uur de vergadering moeten sluiten 
omdat we door de avondklok uiterlijk om 22:00 uur thuis moeten zijn, en er nog 
mensen zijn die naar huis moeten reizen. 
 
Toon leest de presentatielijs voor. 
Onze penningmeester Veerle van Iersel is helaas niet aanwezig bij de ALV omdat 
zij momenteel in het ziekenhuis verblijft. 
Wij wensen haar natuurlijk veel sterkte en een spoedig herstel. 
 
Door de relatief korte tijd tussen de ALV’s, en het feit dat we al ruim 4 maanden 
niet kunnen zwemmen, zijn er geen inhoudelijke voorstellen voor wijzigingen in 
het seizoen 2021/2022 ten opzichte van 2020/2021  
We hopen van harte dat we weer snel kunnen gaan zwemmen en alles weer op 
een normale manier kan verlopen. 
 
Vervolgens vraagt de voorzitter aan het begin van de vergadering, of er vragen / 
opmerkingen zijn voor de rondvraag. 
 

Vincent van den Elsen, geeft aan dat de triatlon vereniging begin mei 
begint met openwater zwemmen in het Staalbergven, en dat leden van 
OZC’57 hierbij worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. 
Wel is een ‘wetsuit’ noodzakelijk omdat het water nog heel koud is. 
Ruud zal dit in de volgende nieuwsbrief onder de aandacht brengen. 
 

De voorzitter geeft vervolgens een terugblik op het afgelopen jaar. 
 

 We hebben van Optisport in Q4 een teruggave huur tijdens de Lock-down 
ontvangen van € 8839,50 

 Tevens is er een bedrag van € 4000,00 ontvangen vanuit de overheid als 
tegemoetkoming wegens sluiting van het zwembad in verband met corona. 



 Het bestuur heeft veel tijd besteed met aanpassingen van de steeds 
wijzigende coronamaatregelen en het doorvoeren/handhaven van deze 
regels. 

 
Verder wordt er door de voorzitter een doorkijkje naar 2021 gegeven 
 

 In 2021 gaan we indien mogelijk weer de huur terugvragen voor de tijd dat 
het bad gesloten is. 

 Ook gaat het bestuur deelnemen aan de komende ALV van de KNZB. 
 Alle geplande acties van afgelopen jaar die niet door zijn gegaan i.v.m. de 

corona maatregelen worden zo snel als dit mogelijk weer opgepakt en 
ingepland. 

 De reserveringen van het bad en de competitie voor seizoen 21/22 zijn 
gemaakt, in de hoop dat de corona maatregelen dan achter de rug zijn. 

 Per 01-06-2021 zijn er veranderingen in de Wetbestuur en toezicht 
rechtspersonen (WBTR). We gaan uitzoeken wat dat voor OZC’57 voor 
gevolgen heeft, waarbij mogelijk de statuten gewijzigd moeten worden, wat 
dan in een tussentijdse ALV zal moeten worden bekrachtigd.  

 
 
02. Huldiging Jubilarissen 
 
Doordat het bij een digitale vergadering niet mogelijk is de jubilarissen te 
huldigen, hebben wij die dit jaar niet speciaal uitgenodigd voor de ALV. 
De jubilarissen die wel aan de ALV deelnamen, zijn tijdens de ALV benoemd. 
Alle jubilarissen wordt op het bad, of persoonlijk thuis het gewoonlijke presentje 
aangeboden.  
Als bijlage vindt u een lijst van de jubilarissen 
 
 
03. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken ontvangen. 
 
 
04. Gesloten zwembad door Corona maatregelen 
 
Het zwembad is nog steeds gesloten, we hopen dat dit half mei weer open gaat 
zodat we weer normaal kunnen zwemmen. 
Natuurlijk zullen we ook dit jaar de huur tijdens de sluiting van het bad 
terugvorderen. 
  



05. Vaststellen van verslag van de vergadering d.d. 30-10-2020 
 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd door de ALV en wordt 
daarmee ook vastgesteld door de ALV, met dank aan Toon voor het maken van 
de notulen. 
 

06. Bespreken en goedkeuren van de jaarverslagen van de afdelingen 

Bestuur: 
Birgitte leest het jaarverslag van het dagelijks bestuur van OZC’57 voor en geeft 
waar nodig wat extra uitleg. 
 
Jeroen van Herck merkt op dat hij opnieuw niet genoemd wordt als vrijwilliger bij 
de OC. 
Dat passen wij natuurlijk aan voordat het verslag ondertekend wordt door de 
bestuursleden. 
 
John van Oirschot vraagt of we weten in welke doelgroep en leeftijd de nieuwe 
leden vallen, zodat we ons daar dan op kunnen richten tijdens een 
wervingscampagne.  
Dit wordt niet specifiek bijgehouden, maar de grootste aanwas is bij Bootcamp. 
 
Recreanten: 
 
Yvonne leest het verslag van de afdeling recreanten voor. 
 Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
Waterpolo: 
 
Roland leest het verslag van de afdeling waterpolo voor.  
 Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
OC: 
 
Yvonne leest het verslag van de OC voor. 
 Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
PR & Communicatie: 
 
Ruud leest het verslag van PR & Communicatie voor 
 Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
Nadat Birgitte alle afdelingsvoorzitters heeft bedankt voor de inzet en het 
voorlezen van het gemaakte verslag worden de verslagen unaniem goedgekeurd 
door de ALV. Het bestuur zal de kleine wijzigingen verwerken en de verslagen 
dan getekend in de archieven opnemen. 
  



07. Jaarverslag van de penningmeester  
Omdat Veerle door ziekte afwezig is, bespreekt Birgitte het jaarverslag van de 
penningmeester. 
 
Zij neemt eerst de inkomsten en uitgaven door, waarbij sinds afgelopen jaar 
iedere afdeling tegenwoordig een eigen budget heeft. 
 
Verder worden op advies van Theo Wiegenraad vanaf 2020 alle declaraties in het 
jaar geboekt dat de rekening wordt ontvangen. 
 
We zijn een gezonde vereniging met een vermogen op de balans van ± € 
61.500,00 waardoor er ruimte is voor een eventuele tegenvaller. 
 
Als laatste wordt de begroting van 2022 doorgenomen. 
 
Doordat we door de coronamaatregelen bijna geen (zwem)activiteiten kunnen 
uitvoeren is de begroting voor 2022 gelijk aan die van 2021, ook de contributie 
blijft in 2022 gelijk aan die van 2021. 
 
Vincent van den Elsen vraagt waarom een begroting voor 2022, is dit niet ver in 
de toekomst? 
 Het is een bewuste keuze om tijdens de ALV de begroting van het 
volgende jaar alvast vast te stellen, wat ook is vastgelegd in onze statuten. 
 
 
8. Verslagkascontrolecommissie 
Saskia en Erik geven verslag van de kascontrolecommissie 2020. 
Door de corona maatregelen hebben ze de boeken op afstand via Teams 
gecontroleerd en komen tot de conclusie dat het er weer keurig en overzichtelijk 
uit ziet. 
Alles was keurig genummerd en alle steekproeven waren goed. 
Deze controle is schriftelijk aan het bestuur bevestigd door middel van een door 
de leden van de kas controlecommissie ondertekende decharge. 
 
Daarvoor hartelijk dank aan penningmeester Veerle van Iersel en 
kascontrolecommissie Saskia van Aarle en Erik van Slooten. 
 
Tevens is er een nieuwe kascontrolecommissie voor 2021 gekozen zijnde : 
 Erik van Slooten en Petra Meijnckens. 
 
 
11. Bestuursverkiezing  
 
Doordat Ruud heeft aangegeven dat hij het te druk heeft, zijn we op zoek 
naar een nieuw bestuurslid PR & communicatie, Ruud zal tot er een 
vervanger is gevonden deze werkzaamheden blijven uitvoeren. 
 
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  Voorzitter Waterpolo, Algemene zaken 
 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 
 
Carlijn: Waarom hebben de jubilarissen geen uitnodiging ontvangen? 

Hier is bewust voor gekozen omdat die tijdens een digitale vergadering 
toch niet kunnen worden gehuldigd. 

 
John heeft nog een opmerking: Activiteitenplan kan niet worden opgesteld omdat 
er te veel coronamaatregelen onduidelijk zijn. 

 
Carlijn merkt op dat volgens het RIVM stappenplan vanaf 11 mei binnensporten 
weer mogelijk zou worden. De voorzitter geeft aan dat we de persconferentie 
goed zullen beluisteren en communiceren zodra we weer kunnen starten. Na de 
persconferentie moeten ook Optisport en de veiligheidsraad van de regio nog 
accorderen. We gaan dus pas starten na bevestiging van Optisport. 

 
 

De Algemene Ledenvergadering wordt onder dankzegging voor de betrokkenheid 
en het gestelde vertrouwen om 21:10uur door de voorzitter gesloten zodat 
iedereen die nog naar huis moet reizen voor de avondklok van 22:00 uur tuis 
kan zijn. 
 


