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Notulen Algemene Ledenvergadering OEZA d.d. woensdag 21 november 2018  
in restaurant De Waterakkers te Heemskerk 

 
Aanwezig: Namens het bestuur: Chester Bal, Froke Bos, Pauline Heus, Bouke Oortwijn en Pascal 

Palmboom; en verder de volgende 18 leden: Dirk Crok, Koen Gaal, Adrie van der Gracht, 
Jory van der Gracht, Inge Groen, José van Kampen, Monique Kok, Peter Kok, Liesbeth 
Liefting, Joke Lindelauf, Arno Meijer, Jos Pekel, André Pover, Ine Renkema-Alberding, 
Jolanda van Ruijven, Jan Streep, Simone Veenboer en Martine Wentink. 

 
Van drie leden is afbericht ontvangen. 
 

 
1. Opening 
Voorzitter Pascal Palmboom opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Het 
voornaamste agendapunt voor vanavond is de begroting 2018-2019. In zijn openingswoord staat Pascal stil 
bij de festiviteiten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van OEZA dat in juni 2018 gevierd is. Er wordt 
nog een extra activiteit aan toegevoegd, namelijk wokken met alle vrijwilligers op 16 december a.s. Verder 
zijn er nieuwe gezichten binnen OEZA: trainer wedstrijdploeg, ledenadministratie, kaderhoofd 
woensdagavond en bestuursleden. Ook het behalen van de ABC-licentie blijft niet onvermeld. Ten slotte 
benadrukt Pascal hoe trots en dankbaar hij is voor de vele, trouwe vrijwilligers die zich voor OEZA in willen 
zetten.   
 
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken 
Secretaris Pauline Heus meldt dat van Michael en Wilma van Rijn en van Nel Eijsenberger afbericht is 
ontvangen voor deze vergadering. Pauline vertelt verder dat Frank Koning namens OEZA contacten met de 
media zal onderhouden. Hij neemt deze taak over van voormalig bestuurslid Eric Tijms. Uiteraard is het 
bestuur inhoudelijk betrokken bij de berichtgeving.  
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 november 2017 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  
 
4. Begroting 2019 en vaststelling contributie  
Penningmeester Chester Bal licht te begroting toe. Badhuur blijft de grootste kostenpost. Na jarenlange 
lobby richting de gemeente en De Waterakkers, is er nu een toezegging van de gemeente dat zij geld heeft 
vrij gemaakt om de kosten te verlagen voor de verenigingen die huren bij de Waterakkers. Hoeveel dit 
exact zal zijn, is nu nog niet bekend, maar naar verwachting zullen door deze toezegging de kosten voor 
badhuur dalen. Hier is in de begroting al voorzichtig rekening mee gehouden. De contributieverhoging blijft 
hierdoor beperkt.  
Dhr. Streep vraagt of in de toekomst een daling van de contributie te verwachten is. Chester acht dit niet 
waarschijnlijk. Het zal eerder zijn dat in het verleden genomen maatregelen teruggedraaid kunnen worden 
(minder vakantie).  Verder is er onzekerheid m.b.t. (nieuwe richtlijnen voor) gemeentelijke subsidies. 
Koen Gaal vraagt welke andere verenigingen ook profiteren van de toezegging door de gemeente. Chester 
antwoordt dat dit alle verenigingen zijn die huren bij de Waterakkers (zwembad of sporthal), maar dit zal 
zijn naar rato van het gebruik. 

Met een applaus gaan de aanwezige leden akkoord met de begroting 2019 en de voorgestelde 
contributieverhoging. 
 
5. Jubilarissen 
Er zijn geen jubilarissen. 
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Het bestuur vraagt de vergadering toestemming om Joop van Giezen vanwege zijn verdiensten voor de 
vereniging tot erelid te benoemen en dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. De 
benoeming zal plaatsvinden op 16 december a.s. tijdens het wokken met alle vrijwilligers. 
 
6. Rondvraag  

 Jolanda van Ruijven vraagt of OEZA leszwemmen voor volwassenen zou kunnen gaan aanbieden. Pascal 
antwoordt dat het bestuur dit in overweging zal nemen. 

 Liesbeth Liefting vraagt naar nadere informatie omtrent declaraties van attenties in het kader van 
‘ziekte & zeer’ (kaart, bloemetje). Pauline meldt dat het bestuur hier onlangs een besluit over genomen 
heeft en communicatie naar de kaderhoofden zal volgen.  

 In het kader van de Sinterklaasviering hebben Dirk Crok en Koen Gaal een sleutel nodig om, bij 
afwezigheid van een medewerker van de Waterakkers, de geluidsbox te kunnen pakken uit de 
opslagruimte. Pascal zal dit regelen. 

 
6. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit om 20.20 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en 
inbreng.  


