
Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2020 
 

De covid-19-pandemie heeft ervoor gezorgd dat er in 2020 intensiever overleg is 
geweest binnen het OEZA-bestuur. Naast zeven reguliere bestuursvergaderingen, is het 
bestuur nog vijf keer bijeengekomen en er is tussendoor nog regelmatig overleg geweest 
via WhatsApp. Ook waren bestuursleden aanwezig bij overleggen met de OEZA-
kaderhoofden, OEZA Werkgroep Activiteiten, KZC en De Waterakkers. Niet alle 
bijeenkomsten vonden fysiek plaats, er werd ook een aantal maal via beeldbellen 
overlegd. Ook de twee algemene ledenvergaderingen in 2020 (op 16 juni en 17 
november) hebben digitaal plaatsgevonden. 
 
In 2020 heeft het secretariaat 489 stukken ontvangen, terwijl het aantal verzonden 
stukken 163 bedroeg. Dit aantal is inclusief naar andere OEZA-functionarissen 
doorgestuurde e-mail. Bijna alle stukken werden per e-mail ontvangen en verstuurd, 
slechts in een enkel geval werd van papieren post gebruik gemaakt.  
Onder de ontvangen stukken waren de rouwkaarten van erelid Joop van Giezen, die op 
28 maart overleed, en kaderlid Anita Kroes-Korhorn, overleden op 24 augustus. 
Het bestuur heeft correspondentie gevoerd met verschillende personen en instanties 
waaronder de Kamer van Koophandel, Belastingdienst, KNZB, zwembad De Waterakkers 
en de gemeente Heemskerk.  
 
Volgens de ledenadministratie had de vereniging op 1 januari 2020 een ledenaantal van 
405 en per 31 december 2020 was dat 366. 
 
Het aantal zwemdiploma’s dat door OEZA werd uitgereikt in 2020, bedroeg 128: 104 
ABC-diploma’s en 24 Zwemvaardigheidsdiploma’s (voor een specificatie zie het bestand 
Uitgereikte-zwemdiplomas-2020.pdf). In 2019 was dat aantal hoger, namelijk 183 
diploma’s in totaal. Vanwege de covid-19-pandemie en de daarmee samenhangende 
lockdown is er rondom de zomervakantie (juni 2020) niet afgezwommen, dit verklaart 
de lagere aantallen uitgereikte zwemdiploma’s in 2020.  
 
De wedstrijdploeg kwam seizoen 2019-2020 uit in de landelijke B1-competitieklasse. 
Hoewel de competitie voortijdig is gestopt vanwege de covid-19-uitbraak is wel een 
eindstand vastgesteld.  OEZA is geëindigd op de 7e plaats. Behalve de 
competitiewedstrijden werden in 2020 een handjevol andere wedstrijden gezwommen 
(zie jaarverslag Werkgroep Wedstrijden).  
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