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OEZA ESTAFETTE PLOEG BEHAALT EEN 
9de PLAATS BIJ HET OPEN NEDERLANDSE 
KAMPIOENSCHAP 2016 TE HOOFDDORP . 
Aan dit kampioenschap deden namens OEZA mee: Jeroen Jongert, Martijn Butter, Danae 

Kingma, Barry Kleijne, Roel 
Gaal en Matthew de Wit.   
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VAN DE VOORZITTER

“Help, OEZA verzuipt”, was de 
titel van het krantenartikel dat op 
28 oktober in het Noordhollands 
Dagblad stond. Om eerst enige 
zorg bij onze leden weg te 
nemen, OEZA zal beslist dit jaar 
niet failliet gaan en zal ook zeker 
haar 50-jarig jubileum kunnen 
vieren in 2018. Dus over het 
voortbestaan van OEZA op de 
korte termijn hoeft u zich geen 
zorgen te maken. Wel maakt het 
bestuur van OEZA zich zorgen 
over de toekomst op de langere 

termijn. Om OEZA financieel goed draaiende te houden, 
hebben we de afgelopen 5 á 6 jaren  impopulaire maatregelen 
moeten nemen. Hierdoor hebben we steeds de eindjes aan 
elkaar kunnen knopen. Er waren 2 oorzaken die ons noopten 
die maatregelen te nemen. Dat waren de hoge huurlasten van 
het badwater en het teruglopende ledenaantal. Aan dat laatste 
lijkt een eind gekomen te zijn. Het ledenaantal is de laatste 2 
jaar nagenoeg gelijk gebleven, een verdere daling is gelukkig 
uitgebleven.  
De hoge huurlast van het water in De Waterakkers is wel nog 
steeds een molensteen die hangt om de hals van onze club. 
Vorig jaar is in samenwerking met Sportservice Noord-Holland 
en de KNZB een onderzoek verricht naar de staat van OEZA 
en is daaruit voortvloeiende een verzoek aan Burgemeester en 
Wethouders gestuurd. Dat stuk is in februari ingediend. Vanaf 
toen tot heden is er wel enkele keren contact geweest met de 
gemeente, doch meer dan nietszeggende mededelingen kregen 
wij niet. Ook formeel is blijkbaar nog steeds geen beslissing 
gevallen. Het krantenartikel was dan ook zeker bedoeld om de 
politiek in Heemskerk wakker te schudden. 
Nu ik dit schrijf, moet ik helaas concluderen dat ze nog steeds 
niet wakker zijn, want op het stuk heeft het bestuur van OEZA 
geen enkele reactie van de gemeente gehad. Wij geven echter 
niet op en blijven vechten voor een lager huurtarief. 

Op 16 november is de Algemene Ledenvergadering van 
OEZA. De uitnodiging treft u elders in deze nieuwsbrief aan. 
Ik hoop van harte op een grote opkomst. Een binding met onze 
leden vinden wij heel belangrijk. Op de vergadering wordt u de 
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begroting voor 2017 gepresenteerd door onze penningmeester. Die begroting heeft naar onze 
mening weinig verrassingen. Hoewel u het bestuur altijd kan raadplegen als u vragen heeft, 
blijkt steeds weer dat kleine zaken in de rondvraag aan de orde komen. Goed, daar is de 
rondvraag voor. Toch stellen wij het op prijs als u uw vraag voor de vergadering mailt aan onze 
secretaris (secretaris@oeza.nl). U weet dan zeker dat uw vraag in de vergadering aan de orde 
komt. 
Verder zullen wij u verslag doen van ons actiepakket om de veranderingen naar aanleiding van 
het nieuwe beleidsplan te implementeren. 
Doordat de digitale nieuwsbrief actueler kan zijn dan de kroezant oude stijl, heeft u in de vorige 
nieuwsbrief al kunnen lezen hoe goed de wedstrijdploeg de 1e competitieronde heeft 
gezwommen. Een plaats bij de eerste 5 was een wens, maar dat we uiteindelijk eindigden op 
een 2e plaats met niet veel verschil op nummer 1 was toch verrassend. 
Een prima prestatie en een extra stimulans om 13 november weer alles te geven, teneinde een 
gelijk of zelfs beter resultaat te boeken. Zwemmers. zet hem op! 
De jeugdraad is ook weer actief. Op korte termijn staat er weer een bowlingmiddag op het 
programma. Verder zijn zij actief met het verkopen van Grote Club Actie loten. 
Er zijn grote stappen gezet om de nieuwe website te vervaardigen. We zetten alles in het werk 
om in november weer een goed functionerende website te hebben met tal van vernieuwingen. 
Van 4 tot en met 6 november worden in Hoofddorp de Open Nederlandse Kampioenschappen 
gehouden. Daarin doen 5 zwemmers van OEZA mee. Op individuele nummers zien we Danae 
Kingma en Barry Kleijne. Op de 4x200 meter estafette komen voor OEZA uit: Martijn Butter, 
Roel Gaal, Jeroen Jongert en Barry Kleijne. Van deze estafetteploeg is het vooraf al een hele 
prestatie dat zij de benodigde limiet hebben gehaald. Opmerkelijk is verder dat we jong (Roel 
net nog 14 jaar) en oud (Martijn 37 jaar) in 1 team actief zien. Succes allemaal. 
Verder maken we ons weer op voor de eerste afzwemdagen. Toch altijd weer een mooi gezicht 
als we die kleintjes weer hun A-diploma zien ophalen. Het diplomazwemmen is om 2 redenen 
heel belangrijk voor onze club. Ten eerste vinden wij als vereniging dat kinderen goed moeten 
kunnen zwemmen en (dat staat ook in het beleidsplan) eigenlijk door moeten zwemmen tot en 
met het C-diploma. Pas dan kunnen ze goed zwemmen, maar ook daarna is het goed als de 
kinderen regelmatig het zwembad opzoeken. 
Ten tweede is het de basis van onze club, oftewel het fundament van de vereniging. 
Gelukkig hebben we een prima kader dat het steeds weer voor elkaar krijgt om de Heemskerkse 
kinderen goed te leren zwemmen. 

Dat was het voor deze keer. Veel zwemplezier maar weer. 

Met sportgroet, 

Adrie van der Gracht 
voorzitter OEZA 

P.S. Wellicht nog even een opfrissertje. Met uw OEZA-toegangskaart krijgt u korting als u of 
uw kinderen gaat vrijzwemmen bij De Waterakkers. 
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PRAKTISCHE INFORMATIE
BELANGRIJKE ADRESSEN VAN OEZA 

BESTUUR 

VOORZITTER  A. V.D. GRACHT  MARY ZELDENRUSSTRAAT 33 TEL 0251-239216 

SECRETARIS  H. PRINS  MINA KRUSEMANPARK 27 TEL 0251-253000 

PENNINGMEESTER C. BAL   BREEDWEERLAAN 40  TEL 0251-241984 

PUBLIC RELATIONS E. TIJMS   DELFTSINGEL 52 (ASSENDELFT)  TEL 075-2027855 

UITVOERENDE ZAKEN B. VAN ROOKHUIZEN CREUTZBERGLAAN 39 (BEVERWIJK)  

OPLEIDINGEN KADER  B. OORTWIJN 

KADERHOOFDEN 

TRAINERS  M. & W. V. RIJN  FRANKRIJKLAAN 43  TEL 0251-234904 

MAANDAG  P. DE CALUWE  ELISE VAN CALCARSTRAAT 17 TEL 0251-241202 

WOENSDAGOCHTEND J. VALENT  ELBESTRAAT 11   TEL 0251-242442 

AQUAROBICS   J. LINDELAUF  HANDELSTRAAT 10  TEL 0251-233877 

WOENSDAGAVOND F. BOS   PIETER DE HOOGHSTRAAT 9 TEL 06-25297398 

DONDERDAG  L. LIEFTING  DUINROOSHOF 35  TEL 0251-231146 

VRIJDAG 18.00 - 18.45 H. BOKELAAR  D. BONSTRAAT 39 (ASSENDELFT) TEL 075-6404943 

VRIJDAG 18.45 - 19.30 J. VAN RUIJVEN  PIETER BREUGHELSTRAAT 42 TEL 0251-246632 

VRIJDAG 20.45 - 21.30 A. MEIJNE  KRUSEMANLAAN 8 (HEERHU) TEL 072-5714874 

JEUGDRAAD 

VOORZITTER  K. GAAL    

SECRETARIS  C. BUUR    

PENNINGMEESTER  D. DE VRIES  ROELAT 28 (LIMMEN)  TEL 072-5054789 

COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE UITVOERENDE ZAKEN (CCUZ) 

VOORZITTER  B. VAN ROOKHUIZEN 

RECR. EN ELEMTAIR (A.I.) J. PEKEL 

WEDSTRIJDZWEMMEN  VACATURE 

JEUGDRAAD  K. GAAL 

WERKGROEP ACTIVITEITEN  

WERKGROEP   FAM. GROEN  ANNA BLAMANHOF 14  TEL 06-51876508 

LEDENADMINISTRATIE 

Voor inschrijven van nieuwe leden vanaf 5 jaar (zwemmen start vanaf 6 jaar), wachtlijstinformatie, adreswijzigingen, 
vragen over contributie-inning en opzeggen (per half jaar, voor 31 mei en voor 30 november, bij zwemABC en 
zwemvaardigheid ook na behalen diploma): 

LEDENADMINISTRATIE A. TIJMS   DELFTSINGEL 52 (ASSENDELFT) TEL 075-2027855 

ADVIES- EN MELDPUNT KINDERMISHANDELING    0900-1231230  
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WAAR EN WANNEER ZWEMT OEZA 

OEZA maakt voor de zwemactiviteiten gebruik van zwembad De Waterkkers in Heemskerk en van het 
Sportfondsenbad in Beverwijk. 

De zwemtijden in Heemskerk zijn: 

MAANDAG  18.00 - 19.00 uur  Wedstrijdzwemmen 

   19.00 - 19.45 uur  Zwemvaardigheid 1,2 en 3 

   19.45 - 20.30 uur  Zwemvaardigheid 1,2 en 3 / Tienerzwemmen / Masters 

   20.30 - 21.15 uur  Volwassenen 

WOENSDAG  09.00 - 09.45 uur  Volwassenen / Aquarobics 

   17.15 - 18.00 uur  Wedstrijdzwemmen 

   18.00 - 18.45 uur  Leszwemmen A 

   18.30 - 19.15 uur  Leszwemmen A beginners 

   18.45 - 19.30 uur  Leszwemmen A, B en C  
DONDERDAG  18.00 - 18.45 uur  Leszwemmen A 

   18.45 - 19.30 uur  Leszwemmen A, B en C 

   19.30 - 20.45 uur  Wedstrijdzwemmen  
VRIJDAG  18.00 - 18.45 uur  Zwemvaardigheid 1,2 en 3 / Sterrenplan 

   18.45 - 19.30 uur  Volwassenen 

   20.45 - 21.30 uur  Volwassenen 
ZATERDAG  08.30 - 09.30 uur   Wedstrijdzwemmen 

De zwemtijden in Beverwijk zijn: 

WOENSDAG  21.00 - 22.00 uur   Masters (i.s.m. Duursport DEM) 

ZATERDAG  07.00 - 08.00 uur   Masters (i.s.m. Duursport DEM) 

VIJF MAAL PER SEIZOEN ZIJN ER KIJKDAGEN VOOR DE OUDERS VAN DE DIPLOMAZWEMMERS 

WAT KOST ZWEMMEN BIJ OEZA 

Contributie per maand 

ZWEM ABC     29,75 EURO 

ZWEMVAARDIGHEID EN STERRENPLAN  27,50 EURO 

TIENER- EN VOLWASSENZWEMMEN  23,90 EURO 

WEDSTRIJDZWEMMEN    34,50 EURO 

MASTERZWEMMEN    27,25 EURO 

Bij aanvang van het lidmaatschap en in de daarop volgende jaren in januari wordt naast de contributie de 
KNZB-bijdrage ingehouden (€ 41,50- voor startvergunninghouders, € 22,00 voor overige leden). In juli en 
augustus vindt geen contributie-inning plaats.  

Ploegendienst 

Voor mensen die in ploegendienst werken en ook willen zwemmen, heeft OEZA een speciaal tarief. Bel 
075-2027855 voor meer informatie.
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VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG
Verenigingen die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veilig 
sportklimaat. Ook in de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De 
actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Verenigingen die preventief beleid voeren, 
vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan 
te pakken. 

Al eerder is aangekondigd dat wij de maatregel  voor het aanvragen van 
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken 
met minderjarigen, gaan invoeren. Het verplicht stellen van een VOG 
voor iedereen binnen onze vereniging die als begeleider/lesgever/coach 
functioneert en dit elke 4 jaar herhalen, biedt een eenvoudige en goede 
manier om te checken of de betreffende persoon niet eerder voor een 
geweld- of zedendelict veroordeeld is. De praktijk leert dat sommige 
veroordeelden steeds weer posities bemachtigen – zoals als begeleider in 
een sportclub - waarin ze gemakkelijk in contact komen met kwetsbare 
slachtoffers. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de 
overheid en is daarom kosteloos. Doordat steeds meer sportorganisaties en andere 
vrijwilligersorganisaties (zoals scouting, kindervakantieweken), hier gebruik van gaan maken, 
wordt het des te belangrijker voor elke (sport)organisatie om dit ook bij de eigen organisatie 
structureel door te voeren. 

Procedure aanvragen VOG 

De VOG is gratis voor vrijwilligers in de sport.  
Het is alleen mogelijk om deze verklaring digitaal aan te vragen.  
OEZA heeft inmiddels een account aangemaakt, waarna VOG’s gratis aangevraagd kunnen 
worden. De vereniging heeft daarbij laten zien dat breder preventief beleid gevoerd wordt. 
Onderdeel hiervan is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het voeren van 
aannamebeleid zoals het checken van referenties bij trainers en het hanteren van 
de gedragsregels voor haar vrijwilligers. 

In het kort de stappen die OEZA daarna neemt: 

• Zwemvereniging OEZA vult op de website van DienstJustis de gegevens van de 
vrijwilligers in (naam, geboortedatum en e-mailadres van de vrijwilliger). 

• De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail met daarin in een link om de VOG-
aanvraag definitief te maken. Hiervoor dient u te beschikken over Digi-D. 

• Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen vier weken de VOG en overhandigt deze 
aan de sportorganisatie. 

Alle informatie rondom de VOG kunt u nalezen op de website www.nocnsf.nl/vog.  
Indien u nog vragen heeft omtrent de VOG, kunt u contact opnemen met een van de 
bestuursleden van OEZA. 

Namens het bestuur, Adrie van der Gracht (voorzitter) 
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OPEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAP 2016 
TE HOOFDDORP 
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SPONSOREN CLUBBLAD Zwemvereniging O.E.Z.A.
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HELP, 
ZWEMVERENIGING 

OEZA VERZUIPT 
Zwemvereniging OEZA dreigt ten onder te gaan aan het eigen succes. De talentvolle selectie 
staat na de eerste ronde in de verenigingszwemcompetitie meteen op de tweede plaats. Aan 
het eind van het seizoen - in totaal zijn er vier confrontaties - zou dat weer een promotie 
inhouden. De derde keer binnen vijf jaar. Sportief een uitzonderlijk grote prestatie. 

Weer promoveren, betekent nog meer trainen. Juist daarin zit de beperking. En meteen ook de zorg 
van voorzitter Adrie van der Gracht. „We hebben nu nog geen vier uur per week dat we in De 
Waterakkers trainen. Twee uur minder dan club op ons niveau.” Als het badwater al beschikbaar 
is, kost het heel veel geld. 
„We kunnen het ons als club financieel niet permitteren. Een uurtje erbij is meteen 185 euro per 
week extra kosten badwaterhuur. Ontzettend veel geld. In Haarlem is het 27,90 euro per uur of 
Alkmaar 60,70 euro in een 50 meter.” Verontwaardigd. „Kennelijk hechten die gemeentes wel heel 
veel aan sportende burgers.” 

Internationale carrière 
De reden waarom het dan toch zo goed gaat met de Heemskerkse club is 
simpel. „De trainers Michael en Wilma van Rijn zorgen met hun team 
voor een hoop enthousiasme. Ze putten uit zoveel ervaring uit hun eigen 
internationale carrière, dat een kleine aanwijzing al een heel verschil 
kan maken”, vertelt Van der Gracht na afloop van weer een druk bezette 
training in de horecaruimte van de sportaccommodatie aan de Kerkweg. 
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Los van de kwaliteit van de ’Van Rijntjes’, is de actieve jeugdraad ook debet aan de goede sfeer 
binnen de vereniging. „Ik ben ervan overtuigd dat hun bijdrage van positieve invloed is op het 
resultaat van de totale ploeg. Er zijn zeker zes activiteiten per jaar, waarbij vooral het regelmatig 
terugkomende keetkamp succesvol is.” 
Om op een volgende promotie voorbereid te zijn is OEZA in gesprek met adviseurs van 
Sportservice Noord-Holland en de zwembond KNZB. Dit heeft geresulteerd in een verzoek aan de 
gemeente om verlaging van het huurtarief of een financiële compensatie voor de betaalde huur van 
het zwembad. 
„Voorlopig zitten ze hiermee erg in hun maag denk ik. De club is al ruim een half jaar in 
onzekerheid over haar toekomst. Hopelijk komt er snel antwoord. Anders ben ik bang dat 
zwemvereniging OEZA verzuipt.” 
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  AGENDA november 2016

  Datum Locatie Activiteit Afdeling 
   13 november 2016 Purmerend COMPETITIE DEEL 2 Wedstrijdzwemmen 
   16 november 2016	 Heemskerk	 ALGEMENE LEDENVERGADERING	 ALLEN

   17 november 2016	 Heemskerk	 Clubwedstrijd deel 2	 	 	 Wedstrijdzwemmen

  


Meer agendapunten:

http://www.oeza.nl/index.php/algemeen/agenda.html 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Geachte leden, 

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de 
Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 16 november a.s. in de zaal 
van restaurant 
De Waterakkers, Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. 

Agenda: 
1. Opening van de vergadering 
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2015 
4. Begroting 2017 en vaststelling contributie 
5. Huldiging jubilaris 
6. Rondvraag 
7. Sluiting van de vergadering 

Met betrekking punt 6 ‘Rondvraag’ verzoeken wij u vriendelijk deze per mail in te dienen tot 5 
dagen voor de vergadering. Mailadres: voorzitter@oeza.nl  U kunt dan rekenen op beantwoording 
door een van de bestuursleden. Mocht u uw vraag stellen op de vergadering, dan bestaat de kans 
dat uw vraag niet direct beantwoord wordt, maar behandeld in de eerstvolgende 
bestuursvergadering waarna beantwoording volgt. 

De voor de vergadering van belang zijnde stukken vindt u binnenkort op de website. Mocht u prijs 
stellen op een geprinte versie, meldt u dit dan even bij het secretariaat. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van zwemvereniging OEZA 
Hilbert Prins 
secretaris 

Bezoek www.oeza.nl voor alle stukken in PDF formaat, zoals de begroting 2017. 
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ACTIEPUNTEN NAAR AANLEIDING 
VAN BELEIDSPLAN 2016-2020 

Organisatiestructuur van de vereniging 

1. Het voorstel organigram in het beleidsplan aanpassen 
aan de gewenste situatie en deze publiceren, ondermeer 
op de website. 

2. Het opnemen van de opleidingscoördinator in het 
bestuur (inmiddels gerealiseerd). 

3. De werkgroep communicatie binnen het bestuur een 
vaste plaats geven. 

4. De draaiboeken binnen de vereniging opvragen en zo nodig actualiseren. 

5. Na elk evenement het betreffende draaiboek controleren en zo nodig verbeteren.  

6. De draaiboeken voor de vrijwilligers bereikbaar maken door ze bijvoorbeeld op google 
drive te plaatsen. 

7. De secretaris gaat jaarlijks de draaiboeken opvragen om de actualisatie te borgen. 

8. De functieomschrijvingen binnen de vereniging opvragen en zo nodig actualiseren. Handig 
is om dat op een vastgesteld sjabloon te creëren. 

9. Jaarlijks gaat het bestuur de functieomschrijvingen op juistheid controleren. 

Communicatie en PR 

10. Het vormen van een werkgroep communicatie, bestaande 
uit minimaal 3 bestuursleden. Daarnaast kunnen zij voor 
hun taken ad-hoc beroep doen op anderen. 

11. Het vervaardigen van een nieuwe informatiefolder door 
de werkgroep, zowel een digitale- als een papieren versie. 
Deze verspreiden onder alle leden en plaatsen op de 
website. 

12. H e t b e s t u u r g a a t e r o p t o e z i e n d a t e r e e n 
leerlingvolgsysteem komt voor het diplomazwemmen. Uitvoering volgens ABC-licentie 
eisen. 
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13. Periodiek het digitaal adressenbestand controleren en bijwerken. 

14. Het plaatsen van een banner op de website, waarin wijzigingen van leden doorgegeven 
kunnen worden. 

15. Naast een inschrijfformulier voor nieuwe leden, komt er een wijzigingsformulier voor 
bestaande leden. 

16. Het aan de bestuursleden toewijzen van een vaste weekdag. Op deze weekdag worden de 
lessen/trainingen door het betreffende bestuurslid periodiek bezocht, waardoor contact 
wordt gehouden met de “werkvloer”. 

17. Per afdeling binnen de vereniging een “correspondent” aanstellen, die periodiek nieuws of 
weetjes van de betreffende afdeling aanlevert voor de nieuwsbrief, facebook of pers.  

18. Plan van aanpak maken om sponsoren te bereiken. Eventueel een korte cursus daarvoor 
volgen om tot een goede strategie te komen. 

19. Onderzoeken of er andere doelgroepen interessant zijn voor de vereniging en indien van 
toepassing een plan van aanpak maken om dit tot stand te brengen. 

20. Het maken van een nieuwe website die voldoet aan de eisen en wensen anno nu. 

Kader en vrijwilligers 

21. Het opnieuw leven inblazen in de werkgroep ABC licentiesysteem en hier voortgang mee 
bereiken. 

22. Aandacht geven aan het opleidingsniveau in het algemeen, maar met voorrang t.b.v. het 
ABC licentiesysteem, alsmede het faciliteren van de opleidingen.  

23. Documenten van opleidingen van vrijwilligers toevoegen aan Sportlink, waarin ook de 
overige gegevens van het kader zijn 
opgeslagen. 

24. Elk jaar in november de vrijwilligers 
database checken op juistheid en waar 
nodig bijwerken. 

25. Regelmatig behoeftepeilingen doen met betrekking van kwantiteit en kwaliteit kader. 

26. Het maken van een plan van aanpak om nieuwe vrijwilligers te werven. 
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Zwemaanbod en leden  

27. Het bestuur gaat periodiek, minimaal 2x per 
jaar,  de badbezetting controleren en 
analyseren.  

28. Het bestuur zet de strijd voort om via de 
G e m e e n t e e e n l a g e r h u u r t a r i e f t e 
bewerkstelligen. 

29. Om het aantrekkelijk te maken om ook voor C 
af te zwemmen, wordt na afzwemmen van het 
B-diploma een aanbod gedaan om voor een 
minimaal vast bedrag de lessen voor het C-
diploma af te nemen.  

30. Tijdens of voor het afzwemmen worden flyers 
uitgereikt, waarin de voordelen van elk diploma begrijpelijk staan vermeld en waarop 
duidelijk wordt aangegeven dat een kind pas veilig kan zwemmen als ze het complete ABC 
traject hebben afgelegd. 

31. Een registratie bijhouden van het percentage dat slaagt voor A, B en C, waaruit ook 
duidelijk opgemaakt kan worden hoeveel kinderen na A, B doen en na B voor C 
afzwemmen. 

32. Regelmatig bij het afzwemmen demonstraties geven van bijvoorbeeld zwemvaardigheid en 
wedstrijdzwemmen. 

33. Het contact tussen het ABC kader en het kader van zwemvaardigheid bevorderen  met als 
doel de doorstroming van C naar zwemvaardigheid te bevorderen. 

34. Net als het organigram van de organisatie van de vereniging, een organigram vaststellen 
met de verschillende zwemmogelijkheden. 

35. Onderzoeken of het mogelijk is om op vrije zwemuren van De Waterakkers, reclame te 
maken voor wedstrijdzwemmen en bij akkoord dit tot stand brengen. 

36. Het aanbieden van kosteloze kennismakingslessen via de kranten. 

37. Het op termijn aanstellen van een zwemtrainer voor de mastergroep. 

38. Het invoeren van de VOG verklaring binnen de vereniging. 
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VRIENDEN VAN ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 

LID WORDEN 
Wordt ook lid van de ‘Vrienden van OEZA’. Voor maar 15,00 euro per jaar steunt u de 
vereniging om wat extra’s te doen. 

Meer informatie: http://www.oeza.nl/index.php/algemeen/vrienden-van-oeza.html 

!15

Jan Glorie Pascal Palmboom Anouk v.d. Gracht

Maia de Boer Familie Palmboom Familie Koper

Adrie en Ria v.d. Gracht Marina van Staveren Familie Woudsma

Ron Vredenburg A. van Rijn - van Eetvelde Familie De Wildt

Stefan Tijms Kees-Jan Brantjes (KZC) Sanne van Huisstede

Eric en Annamarie Tijms Jos Pekel Marc Ivens

Helena Bokelaar Lisa van Sikkelerus Familie Groen

Joop en Nanda Kleijne Chester en Marloes Bal Tamar de Haan

Familie Langelaar Familie Liefting Astrid Gaal

Hilbert Prins Jeroen en Klarinda Zonneveld Martin Offringa

Timo v.d. Gracht Pauline Heus Mariska Stins

Linda Crok Danielle Hoek Nicole Betjes

Dirk en Ria Crok Familie Wentink Familie Stins

Jaap en Marianne Hoek Conny Verhagen Eric Blaauw

G. Wolf Iris Niesten Renate Blaauw

Sas Angenent Aad Grapendaal Yente Blaauw

Ge Vink Familie de Wit Mica Blaauw

Familie van Rookhuizen Joyce ten Cate Xam Blaauw

Britt Scholten Hans Schoenmakers (DAW) Familie IJntema

Familie Gerritse Familie Kingma Barry van Rookhuizen

Familie Oortwijn Familie Jongert
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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN NOVEMBER 

NIEUWE OEZA WEBSITE

We hopen binnenkort de nieuwe OEZA 
website te kunnen plaatsen op de URL 
www.oeza.nl. 
De prognose is dat de nieuwe OEZA 
website tussen 15 - 30 november 2016 
on l ine za l worden gep laa t s t . Een 
professionele partij is hiervoor in samenspraak met Pascal Palmboom, Bouke Oortwijn en Adrie 
van der Gracht aan de slag. We houden u uiteraard op de hoogte! 
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1 José van Kampen 9 Edith Boukes - van Dijk 25 David Alvarez Rodriguez

2 Nel Adrichem - Beentjes 10 Ria van der Gracht - 
Verweij

Jayden Brantenaar

Ria de Ruijter - Oudhuis Eric Tijms 26 Steef Diepstraten

3 Tonia Zonnveld 12 Guido Nijland 27 Ine Renkema

Adry Hulst 13 Soly Aguiar Diana Klaver

Nathalie Uriot 15 Elanur Baypinar Max de Krou

4 Tiny de Wit - Turkenburg 16 Nel Eisenberger Raynier de Jong

Thijs Thiemann Bartek Nadbrzeski 28 Ton Hollander

5 Alana Er Anouk van Essen Pauline Heus

6 Feline Crezee 19 Diny Kroezen Vince Beentjes

7 Ria Veldhuijs - Bos Anne Groen 30 Rob van Rookhuizen

Roel Gaal 22 Merel Commandeur Mica Blaauw

8 Nikki Hof 23 Sem Terlien
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UIT DE OUDE DOOS
Hier weer opmerkelijke zaken uit notulen van lang geleden, waarbij verschillen van vroeger en nu, 
maar ook overeenkomsten van toen en nu aan de oppervlakte komen. Ik bespreek hier de 
bestuursvergaderingen van 2 juni 1982 en een bestuur/commissievergadering op 9 juni 1982. 

Met uitzondering van de heer De Reus is het bestuur op 2 juni bijeen voor de maandelijkse 
bestuursvergadering. De offerte van te kopen T-shirts wordt besproken. De heer V.d. Kamp zal ook 
nog even informeren bij Ab Geldermans in Beverwijk. Er zijn wijzigingen in het lesrooster, zo 
vervalt het uur op donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.  

Nieuw is het uur op woensdagochtend van 6.45 tot 7.30 uur. De huur van het clubhuis aan de 
Pieter Breughelstraat wordt opgezegd. De bouwvergunning voor het nieuwe clubgebouw kan 
binnenkort afkomen. De gemeente zal de plaats aanwijzen. In de rondvraag komt het 
kaderweekend in september aan de orde. Voor het actieve kader betaalt de vereniging de kosten. 
Voor de jeugdraad betaalt de vereniging de helft van de kosten. De heer Van Giezen meld dat er 51 
deelnemers zijn voor De Bosbaan op 13 juni. 

Om 22.15 wordt de vergadering gesloten. Op 9 juli vindt een bestuur/commissievergadering 
plaats, bedoeld om maar eens de taken en verantwoordelijkheden juist neer te leggen. Vanwege de 
hoeveelheid namen van vrijwilligers, zal ik de samenstelling van de verschillende commissies 
hieronder zetten. 

kadercommissie: 
de kaderhoofden Jaap Pekel, Leo Mans, Ted Hof, Frans Fatels en Marga Reeuwijk 

kaderleden:  
op de maandag Piet van de Kamp, Riet Dam, Wim Schoonenberg, Lucia van Hoof, Tini Waning, 
Yvonne van de Kamp, Jolanda Gerritsen, Jaap Pekel en Leo Mans 

op de dinsdag Leo Mans, Wim Oosterling, Wim van de Linden, Sien Plokker, Els Welboren, 
Marcel Kemper en Frank Abbenhuis 

op de woensdag Corrie Fatels, Joke de Graaf en Riet Hof 

op de donderdag: Ted Hof, Riet Hof, Ron Hof, Lia van de Linden, mevrouw Augustijn, Joke de 
Graaf, Karin Borg, Marcel Kemper en Frank Abbenhuis 

op de vrijdag Corrie Fatels, Frans Fatels, Nel Doodeman, Jannie de Ruiter, Jannerieke 
Homminga, Ben Ieken, Jan Valent, Ina Jongbloed, Ad Goverde en Hella Bruins 

feestcommissie: 
Marga Reeuwijk, Leo Mans en Trudy Dijkstra 

zwemcommissie:  
de heren Zeeman, Van Giezen, Mevrouw Plokker en Dijkstra 
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clubhuiscommissie: 
mevrouw V.d. Linden, de heer Roozendaal, Carin Nijholt, mevrouw Ursem en mevrouw Dijkstra. 

jeugdraad: 
Peter van Duin, Sandra van Giezen, Ron Korzelius, Bets Verbree, Kirsten Tholen, Ad Goverde, 
Henk van de Kolk en Erik Borg 

clubkrantje:  
de heren Van de Kamp en Honing 
Het lijkt een geslaagde avond te zijn, waar iedereen zijn zegje heeft kunnen doen. 
Na een rondvraag wordt de vergadering om 6 over 11 gesloten. 

Mogelijk zijn in de verslaggeving enkele vrijwilligers vergeten benoemd te worden. Duidelijk is 
wel dat ook toen tientallen personen bezig waren een mooie club draaiende te houden. 
Gelukkig kunnen we nog steeds beschikken over heel veel vrijwilligers. 

De vrijwilligers van toen en van nu, vanaf deze plaats nog maar eens hartelijk dank voor jullie 
bijdrage aan OEZA. 

OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2016 
TE HOOFDDORP 

Het eerste weekend van november stond in het teken van 
het ONK 2016! Namens OEZA deden Jeroen Jongert, 
Barry Kleijne, Danae Kingma, Martijn Butter, Matthew 
de Wit en Roel Gaal mee aan dit kampioenschap. 

Uniek was de estafette de 4 x 200 meter vrije slag, 
gezwommen door Jeroen, Martijn, Barry en Roel. In een 
tijd van 8:25:02 behaalde zij een 9de plaats.  

Nieuwsgierig naar de andere gezwommen OEZA tijden? 

Bezoek: http://livetiming.knzb.nl/onkkb16/  

REDACTIE CLUBBLAD DE KROEZANT 
LET OP!!! KOPIJ INLEVEREN VOOR 30 NOVEMBER 2016 BIJ DE REDACTIE! 

REDACTIE: PASCAL PALMBOOM & ARNO MEIJER 

DE REDACTIE IS BEREIKBAAR VIA 
KROEZANT@OEZA.NL 
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SPONSOREN CLUBBLAD Zwemvereniging O.E.Z.A.
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