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Algemene Leden vergadering 2022 

Dinsdag 12 april 2022 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in wijkcentrum 
De Waterhoef in Oisterwijk. Alle leden hebben via sportlink hier een uitnodiging voor 
ontvangen. Op de agenda stonden verschillende punten die al of niet jaarlijks terug keren. 
 
Huldiging Jubilarissen 

Een van de jaarlijks terugkerende agendapunten is de 
huldiging van de leden die een lustrum te vieren hebben bij de 
vereniging. De jubilarissen die aanwezig waren tijdens de alv 
worden per lustrum naar voren geroepen en krijgen hun 
presentje en worden even in het zonnetje gezet. De leden die 
helaas niet aanwezig konden zijn zullen hun presentje op het 
zwembad uitgereikt krijgen op de avond dat zij komen 
zwemmen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Workshop 
Het bestuur van OZC’57 spant zich in om de zwemvereniging zo goed mogelijk te laten 
functioneren en een gezonde vereniging te 
behouden. De laatste jaren zien we dat het 
ledenaantal met name onder de jonge leden is 
gedaald. Er lopen nu verschillende programma’s 
waarbij de gemeente Oisterwijk de verschillende 
verenigingen ondersteunt in het uitstippelen van 
een beleid om meer leden te werven en aan zich 
te binden. In dit kader heeft Birgitte Kochuijt een 
workshop in elkaar gezet waarbij vanuit het 
bestuur wordt gekeken of de doelstelling van 
OZC’57 nog aansluit bij de leden. De doelstelling 
van OZC’57 is met elkaar sporten op een 
gezellige manier, ieder op zijn of haar eigen 
niveau. Kortom een gezelligheidsvereniging 
welke we met elkaar runnen.  
Tijdens de workshop is bij de leden informatie opgehaald over de verschillende punten: 

- Top. Wat vind ik dat goed gaat binnen de vereniging? 
- Tip. Waar vind ik dat de vereniging nog kan verbeteren? 
- Halen. Wat kom ik halen bij OZC’57? 
- Brengen. Wat kom ik brengen bij OZC’57? 

Door het plakken van post-its op grote vellen papier hebben de aanwezigen waardevolle 
informatie gegeven aan het bestuur.  
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Het bestuur vindt het ophalen van deze informatie erg belangrijk en 
zal ook de afwezigen nog de mogelijkheid geven om de 
bovenstaande vragen te beantwoorden. Op welke wijze dit exact ingevuld zal worden, wordt 
later bekend gemaakt. 
 
Jaarverslagen 
Tijdens de alv zijn de verslagen van de verschillende afdelingen en commissies 
doorgenomen en vastgesteld. Het algemene beeld is dat het bestuur en alle leden, zich zo 
goed mogelijk hebben aangepast aan alle wisselende omstandigheden door de COVID-19-
pandemie. Het was regelmatig schakelen tussen wel en niet zwemmen, alleen baantjes 
zwemmen of waterpolowedstrijdjes mogen doen. Dit was niet altijd makkelijk maar we 
mogen met elkaar trots zijn dat we dit iedere keer toch weer goed hebben weten in te vullen 
en hier ook naar gehandeld hebben. Dit heeft er toe geleid dat we zo veel mogelijk hebben 
kunnen zwemmen.  
Het zwemmen kan alleen gebeuren door de inzet van de vrijwilligers die de trainingen 
verzorgen, in het bestuur deelnemen of andere hand en spandiensten verrichten. Allemaal 
belangeloos om er voor te zorgen dat we kunnen zwemmen. Iedereen dan ook hartelijk dank 
voor jullie inzet. 
 
Naast de jaarverslagen is door de Kas-controle-commissie decharge verleend voor het jaar 
2021. Dit houdt in dat de financiële situatie van OZC’57 op orde is en de penningmeester dit 
duidelijk en herleidbaar heeft vastgelegd. Het jaar 2021 is dus helemaal afgesloten voor de 
financiën. 
Tevens is in de alv het nieuwe contributie reglement vastgesteld. Eens in de zoveel jaar 
moeten de verschillende reglementen en statuten tegen het licht worden gehouden om te 
bepalen of deze nog voldoen aan de huidige tijd. Dit jaar is dat gedaan met het contributie 
reglement. De belangrijkste wijziging is het overgaan naar een verplichte automatische 
incasso. Tot voor kort gingen de acceptgiro’s nog per post de deur uit en was het betalen via 
een automatische incasso vrijwillig. Dit sluit niet meer aan bij de huidige tijd waarbij papier 
verspilling tegen wordt gegaan. Daarnaast scheelt het de penningmeester ook ontzettend 
veel tijd. 
 
Bestuurssamenstelling 
Zoals gezegd draait de 
zwemvereniging op vrijwilligers, ook 
in het bestuur. Helaas nemen 
vrijwilligers soms afscheid van de 
functie die zij vervullen in het 
bestuur. Dit jaar hebben we helaas 
afscheid genomen van Ruud van 
Herck, die de PR & Communicatie 
voor zijn rekening heeft genomen 
de afgelopen jaren. Ruud heeft veel 
contacten gelegd met andere 
verenigingen en de 
naamsbekendheid van OZC’57 
weer vergroot binnen Oisterwijk. 
Ruud dank je wel voor je inzet. 
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Naast Ruud zal ook Birgitte Kochhuijt in de loop van dit jaar haar 
functie van voorzitter neerleggen. Birgitte heeft hele mooie plannen 
die ze gaat vervullen maar helaas voor ons is dat niet te verenigen met de functie die ze 
binnen OZC’57 invult. De samenstelling van het bestuur is daardoor als volgt: 
 
Vacant   Voorzitter dagelijks bestuur 
Veerle van Iersel Penningmeester, dagelijks bestuur 
Toon Vromans Secretaris, dagelijks bestuur 
Vacant   Pr & Communicatie 
Yvonne van Engelen Voorzitter recreanten, OC 
Evelien Vugs  OC, recreanten 
Vacant   Voorzitter Waterpolo 
Roland Vugs  Linking pin Waterpolo, Algemene zaken 
 
Bent u iemand die een van de openstaande functies wil invullen of weet u iemand die dit heel 
goed zou kunnen, laat het ons weten via bestuur@ozc57.nl. We kunnen dan altijd eens 
kennismaken en bekijken hoe we elkaar aan kunnen vullen. 
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