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Beste leden, 

Inmiddels ligt de vakantieperiode (helaas) alweer achter ons, en starten we weer met 
zwemmen om de verworven kilo’s (?) kwijt te raken en onze conditie weer op peil te brengen. 
In deze nieuwsbrief vind je de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden, alsook de laatste 
stand rondom de corona perikelen 
 
Corona/Covid-19 maatregelen: 
De lessen starten weer op maandag 06-09. 
Gebruik kleedkamers: Na de vakantie gaan we niet meer omkleden in de horeca, maar bin-
nenkomen en omkleden in de kleine kleedhokjes en de kleding mee naar het bad nemen. 
Na het zwemmen is er mogelijkheid tot douchen en omkleden in de grote kleedkamers om 
zo min mogelijk  kruisverkeer te hebben 
 
Grote Clubactie 2021 ( https://www.clubactie.nl/ ): 
Ook dit jaar wordt de grote clubactie weer ingezet om de vereniging extra ondersteuning te 
bieden en heeft de lotenkoper kans op een mooie prijs! 
De lotenboekjes zijn besteld en zullen binnenkort af te halen zijn bij het boek. 
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om de lotenverkoop elektronisch te doen, wat minder 
administratie en meer gebruiksgemak oplevert. (de uitleg staat op het boekje) 

Start 18 september, doe jij mee voor je vereniging?  
 
 
Bezoek wethouder Dion Dankers en verenigingsondersteuner Rian Spaan: 
In het kader van het gemeentelijk programma natuurlijk gezond Oisterwijk www.natuurlijkge-
zondoisterwijk.nl zijn een aantal activiteiten gestart waaronder de nationale sportweek. 
Als verenigingsondersteuner is voor de gemeente Rian Spaan actief om de verenigingen in 
Oisterwijk breder onder de aandacht te brengen, waaronder ook OZC’57.  
Ook OZC’57 doet mee! (Je mag iedereen uit je omgeving vragen) 
In de periode 17-26 september is het voor geïnteresseerden mogelijk (na aanmelding) om 
actief deel te nemen aan de lessen van OZC’57.  
Om de aandacht voor onze vereniging verder te benadrukken komt wethouder Dankers sa-
men met Rian Spaan in oktober tijdens de lessen op bezoek om zich persoonlijk op de 
hoogte te stellen van de activiteiten van OZC’57. Zij zullen te woord worden gestaan door 
ons bestuur, waarbij we natuurlijk onze aandachtspunten naar voren zullen brengen. 
 
Kamp 2021: 
Helaas zal het kamp niet doorgaan, het aantal aanmeldingen is te laag 
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Tot slot: 
 
Het probleem van onvoldoende bestuursleden bij OZC’57 wordt (te) groot! 
 
Dit jaar legt Ruud van Herck zijn functie neer en komt ook de functie van PR vacant. 
Daarmee is het nijpende probleem van een onderbezet bestuur nog groter geworden en 
wordt van  de overige bestuursleden steeds meer gevraagd…. 
Vandaar onze dringende vraag om contact op te nemen als je/jullie(!) tijd en zin hebt/hebben 
om je enkele uren per maand in te zetten voor OZC’57. 
De taken die je kan/wil vervullen worden afgestemd in overleg en verdeeld binnen het team, 
schroom dus niet om mee te doen? Informeer eventueel op het bad bij de lesgevers of 
aanwezige bestuursleden, zij staan je graag te woord 

Kom aan boord!  
 
 
Graag zien we jullie weer vanaf 6 september! 
 
Het bestuur van OZC'57 
Team OZC 
https://www.ozc57.nl/ 
https://www.facebook.com/ozc57 
https://instagram.com/zwemvereniging_ozc57 


