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Beste leden,  
 

Voor u ligt het jaarverslag van OZC’57 van 2021. 

Alle afdelingen hebben verslag gemaakt van de 
wetenswaardigheden, activiteiten en prestaties. 

Dit eerste hoofdstuk is het bestuurlijke gedeelte. 
Hier bespreken we de onderwerpen die boven de 

afdelingen uitstijgen. Hierna volgen de verslagen van de afdelingen. 
 

Helaas was ook 2021 een COVID-19 jaar. We hebben daarom opnieuw 
veel minder kunnen zwemmen dan we graag zouden doen. Dat is te 

merken aan de energie die het kost om steeds opnieuw de conditie op te 
bouwen.  

 
Om te beginnen willen we uitgebreid stil staan bij de inzet van onze 

vrijwilligers. OZC’57 heeft jaren geleden al gekozen voor een doelstelling 
als gezelligheidsvereniging. We willen samen met plezier werken aan een 

gezond zwemklimaat, waarbinnen iedereen zich thuis voelt. Uiteraard 

werken we daarbij wel sportief aan onze conditie en vaardigheden als we 
aan het zwemmen zijn.  

Je komt bij OZC’57 dus hopelijk niet alleen iets halen, maar ook iets 
brengen. Al draag je maar bij aan het plezier van anderen. Heel hartelijk 

dank voor iedereen die komt brengen. 
Een vereniging wordt gedragen door de inzet van haar vrijwilligers. 

Mensen die hun energie inzetten opdat de activiteiten van de vereniging 
gerealiseerd worden. De dankbaarheid naar een ieder die als vrijwilliger -

klein of groot- bijdraagt aan onze activiteiten is daarom super groot! Dank 
aan alle kaderleden die het mogelijk maken om te genieten van onze 

mooie zwemsport en de inzet van hun energie en enthousiasme die dat 
mede mogelijk maakt. 

 
Ook bestuurlijk zijn er gelet op het Coronajaar extra uitdagingen. Omdat 

we elkaar minder ontmoeten, is het extra belangrijk om de verbinding met 

elkaar te blijven houden. Tot onze grote spijt is het al een hele tijd niet 
mogelijk geweest om ons kaderfeest te vieren. Juist als 

vrijwilligersorganisatie is het zo belangrijk om goed verbonden te blijven 
met elkaar. Om die reden hebben we besloten extra te investeren in 

cursussen. Natuurlijk om onze kennis en vaarheden op pijl te houden, 
maar zeker ook om elkaar af te toe op een andere manier te ontmoeten. 

We hebben elkaar ontmoet tijdens een cursus EHBO-S (speciaal 
afgestemd op OZC’57 voor kwetsuren op het zwembad) en een cursus 

specifiek samengesteld voor de lesgevers van de recreanten.  
 

Het vergaderen moest ook dit jaar noodgedwongen veelal digitaal. 
Gelukkig zijn al onze bestuursleden voldoende digitaal vaardig en is het 

goed gelukt om al onze stapjes samen te zetten. We vinden het fijn dat 
we nu weer live kunnen vergaderen en dat ook de ALV van 2022 weer live 

kan plaatsvinden. 



Bestuurssamenstelling 
In onderstaande tabel een overzicht van de bestuursleden 2021 en de 

waarneming op de vacatures. 

 

Functie  Huidige 

invulling 

Waarneming 

Voorzitter Birgitte Kochuijt  

Penningmeester Veerle van Iersel  

Secretaris Toon Vromans  

Recreanten Yvonne van Engelen 

en Evelien Vugs 

 

Waterpolo Vacant Roland Vugs* 

Organisatie Commissie Yvonne van Engelen John van Oirschot** 

Pr&Communicatie Vacant Bestuursleden 

 
*. 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. John heeft tijdens het 

zwangerschaps- en bevallingsverlof van Yvonne goed waargenomen. 
De lessen van Yvonne voor Bootcamp zijn verzorgd door Hein van der 

Schoot. 
 

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. Helaas heeft Ruud van Herck per 1-1-
2022 zijn functie definitief neergelegd en is er nog geen opvolger 

gevonden. Momenteel maken alle bestuursleden zelf stukjes tekst over de 
activiteiten, worden deze verzameld door de secretaris en gepubliceerd 

door Jeroen van Herck. Dat betekent dus verminderde aandacht voor 
PR&Communicatie. Wat zeer jammer is, omdat onze zichtbaarheid in de 

regio hierdoor af neemt. 
 

Verloop ledenaantal 

In 2019 hadden we een mooie ombuiging van het ledenaantal 
gerealiseerd, vooral vanwege de samenwerking met Taxandria, na een 

jarenlange daling. 
 

 
 



 
 

Het effect van het niet hebben kunnen zwemmen door Corona in 2021 
hebben we opgevangen door minder contributie te heffen. Ondanks 

Corona is onze vereniging in 2020 gegroeid met 18 leden. We zijn daarom 
ook tevreden over de keuzes die we de afgelopen Coronajaren hebben 

gemaakt. 
 

Plannen en realisatie 
We waren druk bezig verbeteringen te realiseren toen de Corona crisis 

uitbrak. We wilden immers 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. 
In 2020 hebben we niet veel kunnen realiseren van deze plannen. Omdat 

we in 2021 toch al wat beter gewend waren aan “de nieuwe werkelijkheid” 
zijn we in 2021 veel voortvarender geweest in de aanpak van onze 

doelen. 
 

Naast de afstemming met Optisport en de triatleten, heeft het bestuur 
zich bezig gehouden met: 

• Bepalen en innen van aangepaste contributie gelet op het niet 
kunnen aanbieden van zwemactiviteiten; 

• Communiceren rondom de continue wijzigingen van de maatregelen 

rondom Corona en de mogelijkheden mbt onze activiteiten; 
• Organisatie van cursus EHBO-S voor 36 leden die als toezichthouder 

bijdragen op het bad; 
• Organisatie van de Cursus voor de recreanten lesgevers; 



• Bijwonen overleggen en ALV’s KNZB ivm de bestuurlijke vernieuwing 
van de KNZB in een structuur met een Raad van Toezicht, waarbij 

tevens de vrijwilligersorganisatie wordt geïntegreerd in het 

bondsbureau met het opheffen van de regio’s als gevolg; 
• Ontmoeting met Wethouder en verenigingsondersteuner; 

• Bijwonen van activiteiten in het kader van het Sport-akkoord 
Oisterwijk (overkoepelende samenwerkingsbijeenkomsten met 

andere verenigingen en specifiek workshops over: ledenwerving en 
vrijwilligersbeleid); 

• Uitwerken van een aanpak voor “Boeien en binden” van leden en 
vrijwilligers. 

Het is leuk en het geeft energie om met een bestuur samen te werken wat 
er gezamenlijk de schouders onder zet.  

 
Bestuur 2022 en verder 

Voor de komende bestuursverkiezingen hebben zich geen kandidaten 
beschikbaar gesteld voor: Voorzitter, Waterpolo, Organisatie Commissie of 

Pr&Communicatie. 

Daarmee willen wij voor de komende periode het volgende bestuur 
verkiesbaar stellen: 

  
Vacature;    Voorzitter, dagelijks bestuur * 

Veerle van Iersel;  Penningmeester, dagelijks bestuur 
 Toon Vromans;   Secretaris, dagelijks bestuur 

 Vacature;    PR & Communicatie 
 Vacature;   Waterpolo** 

 Yvonne van Engelen  Voorzitter recreanten***, OC 
Evelien Vugs  recreanten*** 

 
*. Waarnemend ingevuld door Birgitte Kochuijt tot uiterlijk 1-1-2023. 

**. Waarnemend ingevuld door Roland Vugs als linkin-pin ism Paul 
Bruijstens, Edwin en Peter Kense 

***. Dit is een duo functie waarbij Yvonne voornamelijk de 

organisatorische taken op zich neemt en Evelien de zwem-technische 
taken oppakt. 

 
Wie komt ons verder versterken? 

 
 

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 Vacant 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Jaarverslag Recreatief 2021 
 
 

 
 

 
 
Na zwemseizoen 2020 is ook zwemseizoen 2021 voor de afdeling recreatief 

zwemmen een bijzonder seizoen geweest. 
 
In 2021 hebben we grote delen van het jaar niet kunnen zwemmen door de 

coronamaatregelen de lockdowns. Waar we hadden gehoopt dit jaar weer 
kinderen af te kunnen laten zwemmen is dat helaas niet gelukt. We hopen dit in 

2022 weer op te kunnen pakken.  
 

Het sterrenplan draait goed. De afgelopen jaren was er een trouwe groep oudere 
meiden die het sterrenplan meerdere jaren hebben gevolgd. Zij zijn nu gestopt, 
maar gedurende het jaar zijn er verschillende nieuwe kinderen bij gekomen. We 

zien dat het onderdeel vooral in trek is bij de meisjes. Bij het sterrenplan 
oefenen de kinderen 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. 

 
Het onderdeel snorkelen geven we sinds vorig jaar op maandagavond. Er is nu 

een klein groepje vaste zwemmers en regelmatig komen er kinderen 
proefzwemmen. We hopen natuurlijk dat deze groep komend jaar nog meer gaat 
groeien.  

 
Het aantal jeugdleden is de afgelopen jaren helaas wat gedaald, dat vinden we 

natuurlijk erg jammer. Omdat we graag een bloeiende afdeling willen zijn hebben 
we 2022 het doel om het aantal jeugdleden weer te laten groeien.  
 

De afdelingen voor volwassenen zoals het trimzwemmen blijft groeien. Bij de 
aquabootcamp zwemt een grote groep trouwe leden. Nog regelmatig komen er 

nieuwe leden bij. Nieuwe leden zijn zowel bij het trimzwemmen als bij de 
aquabootcamp natuurlijk altijd welkom. 
 

In 2021 hebben we weer meegedaan met Sjors Sportief. Verspreid over het 
seizoen konden kinderen zich inschrijven om kennis te maken met de 

zwemvereniging. Er kon mee worden gedaan bij zwemvaardigheid, 
balvaardigheid, waterpolo en snorkelen. Helaas konden door de 
coronamaatregelen maar een paar van deze momenten doorgaan. Ook komend 

jaar doen we weer mee met Sjors Sportief en we hopen dat alle momenten dan 
wel door kunnen gaan.  

 



In het laatste kwartaal van 2021 hebben alle trainers en trainsters een speciaal 

voor onze vereniging samengestelde scholing gevolgd. Er werd hierbij aandacht 
besteed aan het verbeteren van de zwemslagen en een ander onderwerp was de 

schaarslag. Alle trainers en trainsters zijn hierbij aanwezig geweest en hebben 
daarmee het certificaat instructeur leszwemmen niveau 2 behaald. De trainers en 
trainsters met een licentie hebben met het volgen van deze bijscholing de 

benodigde punten voor hun licentie weer behaald. Iedereen was na afloop erg 
enthousiast. Omdat we dit echt als een meerwaarde hebben ervaren wordt er 

ook in 2022 weer een nieuwe bijscholing aangeboden.  
Naast het volgen van de bijscholing hebben de lesgevers ook de EHBO cursus 
gegeven door Marion Bergman met een goed resultaat gevolgd. We hadden ook 

graag de zwemtest gedaan, maar dat is door de coronamaatregelen nog niet 
gelukt. Dit staat op de agenda voor 2022.  

 
In 2021 hebben we ondanks de rare tijd weer een beroep mogen doen op onze 
vele vrijwilligers. Zij zorgen er met hun tijd en enthousiasme 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 Waterpolo 2021 

 

 

 

 
 
Het jaar 2021 houdt de corona nog aan. Ook in de tweede helft van het seizoen 

2020 – 2021 komt het waterpolo team van OZC’57 niet in actie in de competitie. 
Er worden wel trainingen afgewerkt, waar nodig aangepast aan de dan geldende 

Corona -maatregelen. Dit is niet altijd even gemakkelijk voor leden die een 
teamsport willen beoefenen, wat door de regels van de overheid verboden wordt. 
Hierdoor sommige trainingen beperkt bleven tot het zwemmen van baantjes. Ik 

wil via deze weg de leden en trainer danken dat zij met begrip voor de situatie 
zich hebben aangepast, om zo toch samen te kunnen sporten. Helaas was het 

afgelopen jaar qua trainen een beetje een jojo. Dan mochten we weer wel 
zwemmen en dan weer niet. Hopelijk biedt 2022 meer zekerheid voor de 
vereniging en kunnen de trainingen en wedstrijden volgens een normaal 

zwemseizoen worden volbracht. 
Na de zomer vakantie is het seizoen 2021 – 2022 begonnen. De trainingen 

konden zonder restricties worden opgestart en tot eind november zijn ook de 
competitie wedstrijden gewoon gespeeld. Na de laatste wedstrijd van 2021 op 27 
november had het heren team vier wedstrijden gewonnen, één gelijk gespeeld 

en vier verloren. Kortom het team draait lekker mee in de middenmoot. 
 

De waterpolo-afdeling van OZC’57 heeft ook dit seizoen weer een team dat in de 
competitie meedraait. Om in de competitie mee te mogen doen moet de 
vereniging twee scheidsrechters leveren. Op dit moment hebben we slechts één 

scheidsrechter. Vanuit de afdeling waterpolo moet dus nog een extra 
scheidsrechter worden geleverd. 

Naast de scheidsrechters worden per wedstrijd ook drie w-officials ingedeeld. 
OZC’57 heeft tien W-officials voor het waterpolo. Iedere W-official zit per seizoen 
minimaal drie wedstrijden achter de tafel om hun licentie te behouden. Het extra 

opleiden van W-officials heeft op dit moment dus geen zin, aangezien er maar elf 
thuiswedstrijden zijn.  

De scheidsrechters en W-officials zijn dus zeer belangrijk voor de afdeling. Langs 
deze weg wil ik hen dan ook namens het herenteam extra dank je wel zeggen, 
voor jullie inzet. 

 
Voor de afdeling waterpolo geldt hetzelfde als voor de gehele vereniging. We 

willen groeien om een gezonde vereniging te kunnen blijven en met plezier met 
elkaar te kunnen blijven sporten. In het bestuur zijn verschillende trajecten 

gestart om de vereniging te verbeteren en het ledental te laten groeien.  
Aan de ene kant wordt ingezet op het opleiden van vrijwilligers en leden in het 
kader van EHBO en zwemmend redden. Bij de volwassenen van de 

waterpoloafdeling wordt de last over alle schouders gedeeld. Iedereen heeft deel 
genomen aan een EHBO-training en ook bij het zwemmend redden wordt ieder 

volwassen zwemmer van de afdeling betrokken.  
 



De afdeling waterpolo heeft een aantal jeugdleden en volwassenen. De 

jeugdleden die op woensdagavond trainen worden getraind door Sebastiaan ten 
Have. Dit zijn leuke lessen waarbij op een speelse manier toch stevig wordt 

gezwommen. Sebastiaan dank je wel daarvoor. Helaas is er geen trainer voor de 
volwassenen. Op dit moment verzorgt Peter Kense meestal de trainingen, maar 
hij is zelf ook speler in het heren team. Peter ook jij dank je wel voor je inzet het 

afgelopen jaar. Aangezien Peter ook zelf in het team speelt, worden de 
trainingen met zijn allen draaiend gehouden. Het houden van toezicht op het bad 

wordt gedurende de training op toerbeurt gedaan door alle zwemmers. Vandaar 
ook dat wij allemaal aan de EHBO cursus hebben meegedaan en het zwemmend 
redden. Dank jullie allemaal voor deze flexibele instelling van jullie.  

 
Langs deze weg wil ik ook oproep van vorig jaar herhalen. We zijn nog steeds op 

zoek naar een voorzitter voor de afdeling waterpolo. Dit is zeker noodzakelijk om 
de afdeling beter neer te zetten. Nu houden we samen de afdeling draaiend. De 
voorzitter kan natuurlijk op de ondersteuning van ons allen rekenen na zijn of 

haar aantreden. 
 

Als laatste wil ik mij nog even richten naar het dagelijks bestuur. Ook een woord 
van dank voor jullie, voor jullie inzet en tijd die jullie in alle communicatie, 

overleggen met gemeente en Optisport en bestuurlijke activiteiten stoppen. Ook 
jullie zijn vrijwilligers die met hart en ziel jullie best doen om de vereniging zo 
goed mogelijk te laten functioneren. 

 
Met vriendelijke groet,  

Peter Kense 
Edwin Kense 
Paul Bruijstens 

Roland Vugs 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Jaaverslag Organisatie Commissie 
2021 
 
 

 
 

 
 
Het activiteitenplan blijft net als andere jaren veel variatie bieden aan gezellige 

activiteiten. Door de vele Covid-19 beperkende maatregelen hebben we in 2021 
als OC nauwelijks activiteiten kunnen organiseren.  
 

ZWEMKAMP / KAMPDAG 
De intentie van het OC was om in september weer een kamp te organiseren. Om 

het kamp door te laten gaan hadden we een minimum van 20 inschrijvingen 
gesteld. Helaas is het niet gelukt om aan dit aantal inschrijven te komen 

waardoor het kamp ook dit jaar geen doorgang heeft kunnen vinden. In 2022 
gaan we een nieuwe poging doen om weer iets te organiseren.  
 

5 DECEMBER ACTIVITEIT 
Alles was geregeld om dit jaar het sinterklaasfeest weer te vieren op het 

zwembad. Een aantal pieten zouden het bad komen bezoeken en ook de 
cadeautjes lagen al klaar, maar helaas werden net voor de geplande avond de 
coronamaatregelen strenger waardoor we alles af hebben moeten blazen.  

 
BOWLEN 

Omdat het bowlen de afgelopen jaar een groot succes was waren de 
bowlingbanen voor dit jaar weer gereserveerd. Helaas gooide de avondlockdown 
ook voor deze activiteit roet in het eten en kon ook dit niet doorgaan. We hopen 

deze activiteit aan het einde van 2022 weer te kunnen organiseren voor onze 
oudere jeugdleden. 

 
KADERFEEST 
Nadat we in 2020 geen kaderfeest konden organiseren is het ook voor 2021 met 

alle beperkende maatregelen niet gelukt om een kaderfeest te organiseren. We 
hopen in het voorjaar van 2022 weer een volwaardig kaderfeest te kunnen 

organiseren. We vinden het namelijk heel belangrijk om onze waardering naar 
onze vrijwilligers kenbaar te maken! 
 

We vinden het erg jammer dat we in 2021 zo weinig activiteiten hebben kunnen 
organiseren. We gaan ons best doen om in 2022 weer zoveel mogelijk leuke 

activiteiten te organiseren.  
 
Namens het OC, 

Yvonne van Engelen - Timmermans 

 
 

 



 
 

Jaarverslag PR & Communicatie 2021  
 

 
 

 
 
Helaas was corona nog regelmatig een spelbreker in 2021 waardoor niet alle 

activiteiten goed tot zijn recht zijn gekomen. 
Ook heeft Ruud van Herck, bestuurslid PR & Communicatie te kennen gegeven 
dat hij per 31-12-2021 wilde stoppen als bestuurslid van OZC’57. 

Wij vinden dit heel jammer, zeker omdat hij PR & Communicatie in de jaren dat 
hij actief was weer zeer duidelijk op de kaart heeft gezet. 

Ruud, hartelijk dank voor de inzet de afgelopen jaren. 
 
Wij zijn als OZC’57 inmiddels goed te volgen via social media, zoals instagram en 

facebook en onze website. Met dank aan Maayke en Jeroen! 
Ook via onze nieuwsbrieven houden wij de leden regelmatig op de hoogte van 

wat er speelt bij OZC’57. 
  
Met hulp van het lokale samenwerkingsverband “Natuurlijk Gezond Oisterwijk”, 

zijn we hard aan het werk om beter inzicht te krijgen in wat er nu werkelijk leeft 
onder onze vrijwilligers en leden. 

Doordat we tijdens diverse workshops met andere sportverenigingen hebben 
kunnen sparren over dit onderwerp, hebben wij als bestuur veel inspiratie 
opgedaan, wat resulteert in nieuwe acties op dit gebied. 

Ook om de naamsbekendheid van OZC’57 nog verder te vergroten, en mogelijk 
in contact te komen met mensen die willen gaan sporten en niet direct aan 

zwemmen denken. 
 

Afgelopen november hebben wij ook een kennismakingsbezoek gehad van 
Wethouder Dion Dankers en verenigingsondersteuner Rian Spaan. 
Dit was een goed gesprek waarbij zowel Dion Dankers als Rian Spaan veel 

interesse toonde in onze vereniging en de organisatie van OZC’57.  
 

De jaarlijks terugkerende acties zoals Sjors-sportief via de basisscholen. 
de Grote Clubactie en Rabo Clubsupport hebben wij ook dit jaar weer gehouden. 
Door de inzet van onze leden en het kader is er een mooi bedrag binnen 

gekomen waarvan we weer nieuwe materialen hebben kunnen kopen, zoals u 
heeft kunnen lezen in de nieuwsbrieven. 

 
De samenwerking met Optisport gaat steeds een beetje beter, maar volgens ons 
zou die nog veel beter kunnen, zodat dit voor beide een win-win situatie is. 

Ook blijft het erg gewenst dat onze leden waar mogelijk, OZC’57 onder de 
aandacht brengen. 

 
 
 

 
 



 

 
Doelstelling voor 2023 zijn: 

- We blijven de samenwerking met Optisport zoeken 
- Opzetten van een nieuw vrijwilligersbeleid / ledenbinding, zodat we beter 

weten wat er onder de vrijwilligers en leden speelt, en mogelijk nieuwe 

vrijwilligers en bestuursleden vinden. 
- Meer bekendheid voor OZC’57 genereren waardoor we weer nieuwe leden 

kunnen verwelkomen. 
 
Wederom iedereen bedankt voor zijn- of haar inzet en ondersteuning, en in het 

bijzonder nogmaals Ruud van Herck. 
 

Met vriendelijke groet,  
Toon Vromans 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

Jaarverslag van de penningmeester 
 
 
 
 
Inkomsten en uitgaven 2021 

Onderstaand is een overzicht weergegeven van alle inkomsten en uitgaven die 

plaats hebben gevonden in 2021. De verschillende kostenrekeningen die 

gehanteerd zijn, zijn onder de tabel toegelicht.  

 
Toelichting Inkomsten en uitgaven 2021 

 

Algemeen Alle declaraties worden vanaf 2021 geboekt in het jaar waarop ze 

betrekking hebben. Dit zorgt dus ook voor overlopende kosten op 

de eindbalans 31-12-2021.  

 

Contributie Gedaald ten opzichte van vorig jaar. Wij hebben via Optisport een 

compensatie mogen ontvangen als tegemoetkoming wegens de 

sluiting van het zwembad in verband met Corona. Er is daarom 

voor gekozen om de contributie tijdens de sluiting van het 

zwembad tijdens de Corona sluiting niet door te factureren aan de 

leden. 

 

Waterpolo Kosten vallen lager uit omdat steeds meer via de rekening 

courant van de zwembond loopt. 

 

Activiteiten Onder de activiteiten valt het sinterklaasfeest en de kosten voor 

het kamp. Helaas kon het kamp in 2021 wegens corona niet 

doorgaan. 

 



 
Adm en 

bestuur 

Onder administratie en bestuur vallen alle kosten die gemaakt 

worden ten aanzien van de vrijwilligers. Hier vallen de kosten de 

kosten onder voor de presentjes voor de vrijwilligers. Ook vallen 

hier de kosten van de postbus onder. 

 

Huur De huurkosten zijn lager dan voorgaand jaar. De reden hiervan is 

dat er minder zwemwater-uren zijn ten opzichte van voorgaand 

jaar in verband met Covid-19. We hebben hiervoor vanuit 

Optisport compensatie gekregen. 

 

KNZB De KNZB-kosten vallen hoger uit door een verplaatsing van de 

waterpolokosten en alle middelen voor de recreanten lopen via 

deze rekeningcourant. 

• Uitzoeken wat startnummer kost 

 

Balans per 31/12/2021 

Hieronder is de eindbalans van 2021 weergegeven. Onder de balans is een korte 

toelichting opgenomen. 

 

Toelichting eindbalans 2021 

Vorig jaar was het balanstotaal € 73.037. Ondanks het negatieve resultaat is 

hierin dus wel te zien dat de totale balanswaarde gestegen is. Vanaf de KNZB 

depotrekening worden afschrijvingen gedaan omtrent de verenigingsbijdrage en 

waterpolo activiteiten. De Rabobank betaalrekening wordt gehanteerd als 

lopende rekening. Op de betaalrekening staat €240,10 van de kampcommissie. 

Zij hebben geen eigen rekening en het geld op de betaalrekening van OZC 

gestald.  

 



Begroting 2023 

 

Bij het opstellen van begroting zijn wij uitgegaan van: 

1. gelijke subsidie van de gemeente Oisterwijk  

2. gelijk ledenaantal 

3.  licht stijgende contributie 

Mocht een van bovenstaande punten een grote afwijking geven, dan is het eigen 

vermogen van OZC toereikend om dit op te vangen. 

 

  Inkomsten Uitgaven Totaal 

Subsidie 17.000,00   17.000,00 

Rente 0,00   0 

Contributie 27.500,00   27.500,00 

Waterpolo   200,00 -200,00 

Recreanten   200,00 -200,00 

Activiteiten 500.00 500.00 0,00 

KNZB   5.500,00 -5.500,00 

Cursus   500,00 -500,00 

Huur   37.500,00 -37.500,00 

Adm. & bestuur   700,00 -700,00 

Overig   500,00 -500,00 

Totaal 45.000,00 45.600,00 -600 



Contributie 2023 

Voorstel voor de contributie die in 2023 gehanteerd wordt, is te zien in 

onderstaand overzicht. Daarbij wel de opmerking dat wij graag zouden stemmen 

om vanaf 2023 de contributie te incasseren middels automatische incasso. De 

leden die hier momenteel nog geen toestemming voor hebben gegeven zijn ver 

in de minderheid en veroorzaken veel extra werk voor de penningmeester.  

 

 2023 

Inschrijfgeld 0 

Korting gezinsleden 25% 
(3de en volgende gezinsleden) 

 

Zonder 
startnummer 

Met 
startnummer 

plonspret € 135,00   

recreatief (incl trimmen)  
t/m 17 jaar * € 135,00   

recreatief (incl trimmen) va 
18 jaar * € 165,00   

mini/jeugdpolo 13-17 jaar 
(geen wed) € 135,00   

waterpolo t/m 17 jaar € 225,00   

waterpolo va 18 jaar € 275,00   

waterpolo va 18 jaar (incl 
startnummer)  € 326,40 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Contributie voorstel 2023  

                  

 

      

Voorstel voor de contributie die in 2023 gehanteerd wordt, is te zien in 
onderstaand overzicht. Daarbij wel de opmerking dat wij graag zouden stemmen 

om vanaf 2023 de contributie te incasseren middels automatische incasso. De 
leden die hier momenteel nog geen toestemming voor hebben gegeven zijn ver 

in de minderheid en veroorzaken veel extra werk voor de penningmeester.  

 

 2023 

Inschrijfgeld 0 

Korting gezinsleden 25% 

(3de en volgende gezinsleden) 

 

Zonder 
startnummer 

Met 
startnummer 

plonspret € 135,00   

recreatief (incl. trimmen)  
t/m 17 jaar * € 135,00 

  
recreatief (incl. trimmen) va 
18 jaar * € 165,00   

mini/jeugdpolo 13-17 jaar 
(geen wed) € 135,00   

waterpolo t/m 17 jaar € 225,00   

waterpolo va 18 jaar € 275,00   

waterpolo va 18 jaar (incl. 
startnummer)  € 326,40 

 

 
 

 


