Notulen ALV d.d. woensdag 22 november 2017
Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 22 november 2017 in
de zaal van restaurant De Waterakkers te Heemskerk.
Aanwezig:

Namens het bestuur: Adrie van der Gracht, Chester Bal, Bouke Oortwijn, Eric Tijms
en Pascal Palmboom en verder de volgende leden: A. Pover, J. Valent, K. v.
Duivenvoorde, A. Meijne, J. Streep, K. Gaal, H. Prins, J. v. Kampen, J. Lindelauf, A.
Meijer en N. Eisenberger- Mooi.
Van 2 leden is afbericht ontvangen.

1. Opening
Voorzitter Adrie van der Gracht opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Voornaamste agendapunt van deze vergadering is de begroting 2018.
Op 25 september 2017 is Tom de Wildt, lid van onze vereniging en zwemmend op de maandag
en vrijdag bij zwemvaardigheid, op 9-jarige leeftijd overleden. Zijn zus Maud is eveneens lid van
onze club en zwemt al vele jaren in de wedstrijdploeg. Verder is moeder van het gezin, Brenda,
regelmatig bij OEZA actief als official bij verschillende zwemwedstrijden. Middels een minuut stilte
is stilgestaan bij het overlijden van Tom de Wildt.
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
Van P. Heus en J. van Reuven is afbericht ontvangen.
Adrie v.d. Gracht geeft aan dat er een drietal eisen zullen worden ingevoerd om als kader bij
OEZA aan de slag te mogen:
- Je moet een pop kunnen opduiken uit het water en deze oefening elk jaar kunnen herhalen.
- Je moet bereid zijn om een VOG verklaring aan te vragen. De aanvraag van de VOG verklaring
zal door door zwemvereniging OEZA in gang worden gezet en de kosten hiervan zijn gratis.
- Je moet bereid zijn om een beginnerscursus te volgen bij de KNZB, meer informatie hierover
kunt u verkrijgen via het bestuurslid opleidingen.
Adrie v.d. Gracht geeft aan dat OEZA in het kader van het 50 jarig bestaan diverse activiteiten
gaat organiseren.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen, deze worden goedgekeurd.
4. Begroting 2018 en vaststelling contributie
Het bestuur heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met het opstellen van de nieuwe
begroting. De belangrijkste kostenpost binnen de begroting is de badhuur. De uurtarieven zijn
voor 2018 met 1,5% verhoogd. Daarnaast hebben we extra kosten opgenomen in verband met de
nieuwe vereisten voor onze licentie zwemABC (waaronder een leerlingvolgsysteem) en we hebben
extra opgenomen voor de wedstrijdploeg in verband met te betalen loonbelasting. Het aantal
leden begint langzaamaan te stabiliseren. 2018 is een speciaal jaar voor O.E.Z.A.. Onze
vereniging bestaat dan namelijk 50 jaar. Dit zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Momenteel is er een werkgroep actief die een feestprogramma aan het voorbereiden zijn. Hier
zitten kosten aan verbonden. Een deel kunnen we zelf opvangen doordat we de afgelopen jaren
geld opzij hebben gezet. Het restant zullen we aanvragen bij het steunfonds.
De begroting en de verhoging van de contributie wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
5. Rondvraag
Joke Lindelauf: geeft aan dat de muziekinstallatie voor de woensdagochtend niet meer naar
behoren werkt. Op dit moment leent dit lesuur de muziekinstallatie van De Waterakkers. Pascal

Palmboom zal contact opnemen met Joke Lindelauf om te kijken hoe de muziekinstallatie van
OEZA kan worden gebruikt.
Nel Eisenberger - Mooi: vraagt of er meer reclame kan worden gemaakt voor het recreatief
zwemmen. Eric Tijms geeft aan dat er binnenkort een advertentie zal worden geplaatst in het
ouderen blad. Daarnaast is het bestuur ook bezig met het afronden van een tweetal OEZA folders.
6. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn / haar
aanwezigheid.

