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Notulen digitale Algemene Ledenvergadering OEZA d.d. dinsdag 16 juni 2020 
 

Aanwezig: Namens het bestuur: Chester Bal, Pauline Heus, Bouke Oortwijn en Pascal Palmboom; en 
verder de volgende 14 leden: Koen Gaal, Manon Groen, Monique Kok, Peter Kok, Marcel 
Liefting, Liesbeth Liefting, Arno Meijer, Bianca Niers, Kalle Oortwijn, Ine Renkema, Iris 
Renkema, John Scholten, Martine Wentink, Brenda de Wildt. 

 
Van vier leden is afbericht ontvangen. 
 

 
1. Opening 
Voorzitter Pascal Palmboom opent de vergadering om 20.04 uur en heet iedereen welkom. Het bestuur 
heeft besloten deze vergadering digitaal te organiseren, omdat het graag voor de zomervakantie nog 
verantwoording wil afleggen over het gevoerde beleid in 2019. Pascal staat allereerst kort stil bij het 
overlijden van erelid Joop van Giezen op 28 maart 2020. Daarna stipt hij aan hoe OEZA vol verwachting en 
met het gebruikelijke enthousiasme het seizoen is gestart en wat de enorme impact was (en is) van de 
maatregelen die de overheid heeft genomen  om verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. 
 
 
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken 
Secretaris Pauline Heus meldt dat van Adrie v.d. Gracht, Ria v.d. Gracht, Gré van Dijk en Frank Koning 
afbericht is ontvangen voor deze vergadering. Tim Essers en Stefan Haack hadden zich voor de vergadering 
aangemeld, maar blijken toch niet aanwezig. Verder zijn er geen mededelingen 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2019 
Arno Meijer heeft een vraag n.a.v. de rondvraag. Er zou een artikel in de Kroezant verschijnen m.b.t. het 
verspreiden van foto’s waar kinderen en kaderleden op staan. Dit is niet gebeurd en Arno wil weten of daar 
een reden voor is. Pascal licht toe dat de informatie schriftelijk verspreid is onder de specifieke 
doelgroepen en inderdaad is er vervolgens geen artikel in de Kroezant aan gewijd. 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en worden de notulen vastgesteld.  
 
4. Jaarverslagen 

a) Secretaris 
Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

b) Opleidingen 
Bouke Oortwijn geeft een korte toelichting; het jaarverslag opleidingen wordt vervolgens zonder op- 
of aanmerkingen goedgekeurd. 

c) Overige commissies 
De jaarverslagen van de Werkgroep activiteiten en de Werkgroep Wedstrijden worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. 
Pascal meldt dat het jaarverslag van de Jeugdraad pas heel recent ontvangen en op de website 
geplaatst is. Eventuele vragen kunnen ook na deze vergadering nog gesteld worden. 

Arno Meijer merkt op dat een aantal verslagen over seizoen 2019/2020 gaan en niet over kalenderjaar 
2019, wat eigenlijk zou moeten. Dit was het bestuur ook al opgevallen en volgend jaar zal daar beter op 
worden gelet. 
 
5. Jaarverslag penningmeester  
Penningmeester Chester Bal geeft een toelichting bij het jaarverslag. Het jaar 2019 is in financieel opzicht 
een goed jaar geweest en werd met een positief resultaat afgesloten. Daarbij zijn twee kanttekeningen te 
plaatsen. Allereerst werd de badhuur in 2019 verlaagd, waarmee we voorzichtigheidshalve in de begroting 
geen rekening was gehouden. Daartegenover staat dat het aantal leden wederom is afgenomen en 
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daarmee de contributie-inkomsten. Dit is een punt van aandacht. De opgedane reserve die OEZA nu heeft, 
komt van pas in het huidige jaar waarin de zaken door het coronavirus heel anders lopen dan gepland. 
Arno Meijer vraagt waarom die dalende ledenaantallen niet terug te zien zijn in het jaarverslag van de 
secretaris. Pascal geeft aan dat in de aantallen uit het jaarverslag van de secretaris ook de vrijwilligers zijn 
meegenomen; een toenemend aantal vrijwilligers maskeert het aantal afgenomen betalende leden. 
Chester vult aan dat het mogelijk ook te maken heeft met het moment waarop naar de aantallen gekeken 
wordt. Voor de begroting is dat het moment voor de zomervakantie, terwijl in het jaarverslag van de 
secretaris 31 december wordt gebruikt.  
 
Koen Gaal heeft een vraag over 2020. Is in de afgelopen twee maanden, toen er door het coronavirus niet 
gezwommen kon worden, badhuur betaald door OEZA? Pascal meldt dat in goed overleg met de 
Waterakkers er geen contributie betaald hoefde te worden. Dit leidt niet automatisch tot een financiële 
meevaller, want OEZA heeft nog andere vaste lasten en in de afgelopen twee maanden werd ook geen 
contributie geïnd (en waren er dus geen inkomsten). Nu het zwemmen weer deels is opgestart, betaalt 
OEZA weer badhuur aan De Waterakkers, met uitzondering van huur voor het instructiebad voor beginnend 
A-diplomazwemmen. Contributie van deze groep zwemmers wordt voorlopig nog niet geïnd, van de 
overige leden weer wel. 
 
6. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Arno Meijer en John Scholten, heeft (op afstand) de financiële stukken 
kunnen controleren en heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. Arno en John stellen de 
vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2019. Dit 
voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
7. Verkiezing kascommissie 
Arno Meijer is aftredend en niet herkiesbaar. John Scholten kan en wil zich nog een jaar beschikbaar 
stellen. Koen Gaal wordt gekozen als nieuw kascommissielid. 
 
8. Verkiezing bestuur 
Volgens het huishoudelijk reglement is Chester Bal aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt 
door de vergadering benoemd voor een nieuwe termijn van 3 jaar. 
Door het tussentijds aftreden van Froke Bos (najaar 2019) is er een vacature ontstaan voor een (algemeen) 
bestuurslid. Hiervoor hebben zich geen kandidaten aangemeld en ook het bestuur heeft niemand om voor 
te dragen. De vacature blijft dus open staan en bij deze nogmaals een oproep. 
 
9. Status beleidsplan 2016 t/m 2020 
Pascal Palmboom geeft een korte toelichting over de status van het beleidsplan.  
Zoals vorig jaar verzocht op algemene ledenvergadering, is er een document op de website geplaatst over 
de voortgang t.a.v. de doelstellingen en actiepunten uit het beleidsplan. Afgelopen jaar is met name 
gewerkt aan het actualiseren van het vrijwilligersbestand, punten omtrent veiligheid (Verklaring Omtrent 
Gedrag, Bedrijfshulpverlening) en opleiding van het kader. Ook is de borstcrawlcursus gestart ter aanvulling 
op het zwemaanbod om een nieuwe doelgroep aan te spreken. Helaas zijn een aantal ingezette initiatieven 
ingehaald door de actualiteit m.b.t. het coronavirus. 
Het huidige beleidsplan loopt af aan het einde van dit kalenderjaar. De herziening staat gepland voor het 
najaar. De herziening van het beleidsplan zal een iets minder uitgebreid traject zijn dan voor het huidige 
beleidsplan. Dit heeft o.a. te maken met de te verwachten ontwikkelingen rondom een nieuw zwembad. 
Tijdens de vorige vergadering werd dit punt ook al aangestipt en naar aanleiding daarvan heeft zich één 
persoon gemeld die met het bestuur wil meedenken hierover. 
 
10. Jubilarissen 
Er zijn een aantal jubilarissen: Daniëlle Hoek, Tim Essers en Jenny Dijkstra-Bosch, allen 25 jaar lid. Na de 
zomervakantie worden ze op een niet-digitale manier in het zonnetje gezet. 
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11. Rondvraag  

 Liesbeth Liefting meldt dat één van de kaderleden na 14 jaar afscheid zal nemen en vraagt hoe het zit 
met het regelen van een attentie. Pascal geeft aan dat het document dat opgesteld is m.b.t. de 
vergoedingen, hiervoor geraadpleegd kan worden. Hij biedt aan contact op te nemen en mee te kijken 
met Liesbeth. 

 Koen Gaal wil weten hoe het bezoek van Sinterklaas aan OEZA er uit zal zien en of hij wel of niet Zwarte 
Pieten meeneemt. Pascal geeft aan na de zomer tijdig contact op te nemen met de Jeugdraad hierover. 

 Marcel Liefting vraagt of de mensen die nu aanwezig zijn bij deze digitale vergadering worden vermeld 
in notulen en of dat rechtsgeldig bij stemming? Pascal antwoordt dat het door een noodwet mogelijk is 
gemaakt om op deze manier te vergaderen. De aanwezigen worden opgenomen in de notulen en een 
stemming is rechtsgeldig. 

 
12. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.49 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en 
inbreng.  
 


