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Mededeling
MELDT UW
E-MAILADRES AAN BIJ
DE LEDENADMNINISTRATIE EN ONTVANG
EEN BERICHT BIJ HET
VERSCHIJNEN VAN
ELKE NIEUWE EDITIE
VAN HET CLUBBLAD

LEDENVERGADERING
OP 20 APRIL WEDEROM
EEN DIGITALE EDITIE
VAN DE ALV

ZWEMCOMPETITIE
KNZB “BEVRIEST”
COMPETITIE: HUIDIGE
INDELING BLIJFT

BORSTCRAWLCURSUS
WORDT VERVOLGD
MAAR PER WANNEER
IS NOG ONDUIDELIJK

OEZA behoudt NRZ-licentie
De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft OEZA aan een audit onderworpen om te bepalen of OEZA
nog aan de kwaliteitscriteria voldoet. De uitkomst is positief en daarom mag OEZA de erkende
Nationale Zwemdiploma’s blijven uitreiken aan zwemmers die slagen voor het examen.
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VAN DE VOORZITTER
De vorige keer (december 2020) eindigden we het artikel van de
voorzitter met de tekst: “We zijn aan het einde gekomen van een
buitengewoon jaar. Corona heeft grote impact, zowel voor iedereen
persoonlijk als de sport zwemmen in het bijzonder. Deze situatie
vroeg het afgelopen jaar veel flexibiliteit en inventiviteit. Hopelijk
kunnen we in 2021 weer genieten van alles wat de zwemsport kan
bieden.”

OEZA ONLINE

Inmiddels is het begin april 2021 en kunnen we ons goed voorstellen dat iedereen coronamoe geraakt is. Echter, zoals het spreekwoord luidt: ‘'Het venijn zit hem in de staart’’. Het aantal coronabesmettingen neemt (ten tijde van het schrijven van dit artikel) nog
altijd gestaag toe en ondanks de vaccinaties neemt de druk op de
ziekenhuizen nog niet af, eerder juist toe. Nog altijd voldoende aanleiding dus om voorzichtig te zijn voor onze kwetsbaren en te balanceren tussen wat wel kan en wat niet.
Gelukkig zijn er enkele lichtpuntjes en is het zwembad sinds enkele
weken beperkt geopend voor het ABC-zwemmen. In het kader van
de zwemveiligheid van onze allerjongsten een verstandige beslissing: Nederland is en blijft een waterrijk land. Uiteraard hopen we
komende zomer weer wat meer te kunnen genieten van onze vrijheden, al dan niet in het buitenland. Laten we in dit kader nog maar
eens benadrukken, dat je pas vanaf het C-diploma voldoende vaardigheden beheerst om te zwemmen in bijvoorbeeld recreatieplassen.
We zijn er als bestuur enorm trots op dat, we vanaf het eerste moment dat we weer ABC-zwemlessen mochten verzorgen, ook daadwerkelijk gestart zijn. Dat onze OEZA-kaderleden weer (op vrijwillige basis) zo snel en met zo’n brede aanwezigheid bereid zijn om
de zwemlessen te verzorgen, geeft maar weer eens aan waartoe we
als zwemvereniging in staat zijn. Uiteraard hebben we goede hoop
dat we deze trend ook bij de andere doelgroepen kunnen voortzetten. Ondanks dat de kinderen lange tijd niet hebben kunnen zwemmen, hebben we vanuit het kader positieve geluiden gehoord inzake
de zwemvaardigheid van de kinderen. We hopen nog ergens dit seizoen een afzwemmoment te kunnen plannen.
Ondanks alle coronaperikelen lopen enkele zaken op de achtergrond
gewoon door. Zo heeft de Nationale Raad Zwemvaardigheid (NRZ)
op 9 maart 2021 laten weten dat zwemvereniging OEZA is geslaagd
voor de audit verlenging Licentie Nationale Zwemdiploma’s! Alleen zwemlesaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria van
deze licentie, mogen de nationale zwemdiploma’s, waaronder de
ABC-diploma’s, uitgeven. Om deze licentie te behouden, vindt er
met enige regelmaat een herhaalaudit plaats. Via deze weg grote
dank aan ons bestuurslid opleidingen, Bouke Oortwijn, en alle betrokken kaderleden die ervoor hebben gezorgd dat we zonder al te
grote problemen met goed gevolg deze audit doorlopen hebben.
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Helaas loopt de KNZB-borstcrawlcursus steeds meer vertraging op. En dat terwijl we in samenwerking met de KNZB en zwembad De Waterakkers zo succesvol gestart waren. Voor diegenen die nog
niet helemaal op de hoogte zijn van deze cursus: Onder deskundige begeleiding van een KNZB-trainer
werk je op wekelijkse basis (totaal 12 lessen) aan het verbeteren van je borstcrawltechniek en conditie.
De eerste borstcrawlcursus moet nog afgerond worden. Inmiddels is de tweede borstcrawlcursus, die
oorspronkelijk zou starten in januari 2021, al volledig volgeboekt. We hopen dat deze cursussen op de
vrijdagavond (weer) spoedig van start kunnen gaan.
Normaliter vinden op dit moment de eerste voorbereidingen plaats voor het jaarlijkse schoolzwemkampioenschap, dat we in samenwerking met Sport Service Kennemerland organiseren voor de basisschoolleerlingen uit Heemskerk. Een evenement waar zo’n 120 basisschoolleerlingen strijden om de
titel Schoolzwemkampioen van Heemskerk. Voor ons als zwemvereniging een mooi moment om onze
zwemclub te promoten en voor vele leerlingen een prachtige ochtend om via leuke activiteiten in en
rondom het zwembad te strijden om eeuwige roem. Helaas hebben we moeten besluiten dat het organiseren van deze activiteit voor de zomervakantie niet realistisch is. In overleg met Sport Service Kennemerland gaan we zoeken naar een passende oplossing, zodra er weer iets meer mogelijk is.
Op basis van de huidige coronaregels is het (nog) niet toegestaan om trainingen voor onder andere het
wedstrijdzwemmen te verzorgen in onze thuishaven, zwembad De Waterakkers. De brandbrief die
meer dan dertig binnensportbonden (waaronder de KNZB) en belangenorganisaties onlangs naar de
politiek gestuurd hebben, is tot nu toe onbeantwoord gebleven. Gelukkig is er op dit moment wel de
mogelijkheid om buiten te zwemmen. De eerste OEZA-zwemmers zijn gesignaleerd in het openluchtzwembad De Crommenije (en niet alleen met mooi weer). Een aardig alternatief om toch je baantjes te
kunnen zwemmen. Let op! Vooraf reserveren is verplicht. Voor meer informatie en reserveren bezoek
de website: https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/zwembad/zwembad-de-crommenije/.
Tot slot willen we u nog laten weten dat we op dinsdag 20 april 2021 om 20.00 uur een Algemene Ledenvergadering organiseren. De uitnodiging hiervoor kunt u terugvinden in deze Kroezant en ook op
de OEZA-website. We zullen deze Algemene Ledenvergadering digitaal organiseren via Zoom en
vooraf aanmelden is verplicht. Na aanmelding ontvangt u verdere informatie omtrent de toegang tot
deze digitale vergadering.

Denk goed om uw gezondheid en die van uw naasten.
Pascal Palmboom & Pauline Heus

LET OP! KOPIJ INLEVEREN VOOR 3 JULI 2021 BIJ DE REDACTIE.
EINDREDACTIE: ARNO MEIJER
DE REDACTIE IS BEREIKBAAR VIA KROEZANT@OEZA.NL.
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UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Heemskerk, 2 april 2021
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de
Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 20 april 2021. Het betreft een
digitale vergadering.
Om deze vergadering bij te wonen, vragen wij u zich vooraf aan te melden via de onderstaande link.
https://zoom.us/meeting/register/tJEsf-yvrzMjGN1lVkj0ZYiOGLhHi_oMIKWZ. Na aanmelding
ontvangt u dan de nadere informatie omtrent de toegang tot de digitale vergadering.
De agenda voor de vergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Opening
Mededelingen en bestuurlijke zaken
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2020
Jaarverslagen
a. Jaarverslag secretaris
b. Jaarverslag opleidingen
c. Jaarverslagen commissies en werkgroepen
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissie
Verkiezing bestuur
Volgens het huishoudelijk reglement is Pascal Palmboom aftredend. Hij stelt zich voor
een volgende termijn herkiesbaar. Er is een vacature voor een ‘algemeen bestuurslid’. Potentiële kandidaten kunnen zich melden bij ondergetekende.
Beleidsplan 2016 - 2020
Rondvraag
Sluiting

Met betrekking tot agendapunt 10 (Rondvraag) verzoeken wij u vriendelijk om eventuele punten uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail (aan secretaris@oeza.nl) in te dienen. U kunt er dan op
rekenen dat de vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard
kunt u uw vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas
gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken is.
De voor de vergadering relevante documenten vindt u binnenkort op de website.

Met vriendelijke groet,
Pauline Heus
secretaris
secretaris@oeza.nl
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BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS VAN OEZA
BESTUUR
VOORZITTER

P. PALMBOOM

06-41914271

SECRETARIS

P. HEUS

0251-208266

PENNINGMEESTER

C. BAL

0251-241984

UITVOERENDE ZAKEN

vacature

OPLEIDINGEN KADER

B. OORTWIJN

0251-206580

TRAINER

S. HAACK

06-20446451

MAANDAG

P. DE CALUWE

0251-241202

WOENSDAGOCHTEND

N. EISENBERGER

06-52153290

AQUAROBICS

G. VAN DIJK

WOENSDAGAVOND

I. RENKEMA

06-49213052

DONDERDAG

L. LIEFTING

0251-231146

VRIJDAG 18.00 - 18.45

H. WINDMÜLLER

0251-239370

VRIJDAG 18.45 - 19.30

J. VAN RUIJVEN

0251-246632

VRIJDAG 20.45 - 21.30

J. PEKEL / T. BRUINS

06-10531183

J. LIGTHARTSTRAAT 667

KADERHOOFDEN

JEUGDRAAD
VOORZITTER

S. DE HAAN

SECRETARIS

K. OORTWIJN

PENNINGMEESTER

R. OFFRINGA

COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE UITVOERENDE ZAKEN (CCUZ)
VOORZITTER

vacature

RECR. & ELEMENTAIR

J. PEKEL (a.i.)

WEDSTRIJDZWEMMEN

vacature

JEUGDRAAD

S. DE HAAN

WERKGROEP ACTIVITEITEN
WERKGROEP

I. GROEN

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. HULST

06-54955443

ADVIES- EN MELDPUNT KINDERMISHANDELING
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WAAR EN WANNEER ZWEMT OEZA?
OEZA maakt voor de zwemactiviteiten gebruik van zwembad De Waterkkers in Heemskerk. De tijden zijn:
MAANDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

18.00 - 19.00 uur

Wedstrijdzwemmen

19.00 - 19.45 uur

Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 (banen 1 t/m 4)

19.00 - 19.45 uur

Wedstrijdzwemmen gevorderden (banen 5 en 6)

19.45 - 20.30 uur

Recreatief zwemmen onder begeleiding / Masters

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

18.00 - 18.45 uur

Leszwemmen A

18.45 - 19.30 uur

Leszwemmen A, B en C

19.30 - 20.45 uur

Wedstrijdzwemmen gevorderden

18.00 - 18.45 uur

Zwemvaardigheid 1,2 en 3 / Voorbereidend

18.45 - 19.30 uur

Volwassenen

20.45 - 21.30 uur

Volwassenen

08.15 - 09.15 uur

Wedstrijdzwemmen

De extra mogelijkheden voor masters (in het Sportfondsenbad in Beverwijk) zijn:
WOENSDAG

21.00 - 22.00 uur

i.s.m. Duursport DEM

ZATERDAG

07.00 - 08.00 uur

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 in 2021
Bij aanvang van het lidmaatschap en in de daarop volgende jaren in januari wordt naast de onderstaande contributie
de KNZB-bijdrage ingehouden (€ 54,- voor startvergunninghouders, € 26,- voor overige leden). In juli en augustus
vindt geen contributie-inning plaats.
ZWEM ABC

32,50 EURO

ZWEMVAARDIGHEID / VOORBEREIDEND WEDSTRIJDZWEMMEN 29,50 EURO
VOLWASSENZWEMMEN

25,75 EURO

WEDSTRIJDZWEMMEN

36,50 EURO

MASTERZWEMMEN

29,25 EURO

Ploegendienst
Voor mensen die in ploegendienst werken en ook willen zwemmen, heeft OEZA een speciaal tarief. Neem contact
op met de ledenadministratie voor meer informatie.
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OEZA behoudt licentie Nationale
Zwemdiploma’s
De Nationale Raad Zwemvaardigheid (NRZ) heeft op 9 maart 2021 laten weten dat zwemvereniging OEZA is geslaagd voor de audit verlenging Licentie Nationale Zwemdiploma’s.
Licentie Nationale Zwemdiploma’s
Zwemlesaanbieders die met goed gevolg getoetst zijn door de Nationale Raad Zwemveiligheid,
ontvangen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit is de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Alleen zwemlesaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Licentie mogen
de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC uitgeven. Om deze licentie te kunnen
behouden, vindt er met enige regelmaat een herhaalaudit plaats.

Reactie Nationale Raad Zwemveiligheid
“Uit de steekproef is gekomen dat u in de praktijk uitvoert wat op papier vermeld staat. Dit is gebleken uit observatie van de zwemles en uit een gevoerd interview met een aanwezige zwemlesgevende. Tevens is aangetoond dat er noodzakelijke aanvullingen en opvolgingen zijn op de kwaliteitscriteria.
De Nationale Raad Zwemveiligheid is blij dat jullie ervoor kiezen om
te blijven voldoen aan de ‘nieuwe’ kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Samen staan wij voor het borgen van veiligheid en kwaliteit
van het zwemonderwijs!
Wij feliciteren jullie wederom met het behaalde resultaat:
VERLENGING LICENTIE NATIONALE ZWEMDIPLOMA’S.”
Dankzij de inzet van onze OEZA-vrijwilligers
Dankzij de inzet van ons bestuurslid Opleidingen en onze kaderhoofden en kaderleden hebben we
deze audit tot verlenging van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s goed doorstaan. Een fantastisch
resultaat waarop we trots mogen zijn!
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Nationale Zwemcompetitie
Het houden van de Nationale Zwemcompetitie komt door de aanhoudende sluiting van de zwembaden steeds meer onder druk te staan. De KNZB heeft daarom besloten om de wedstrijden als zodanig wel in de kalender te laten staan, maar geen promotie/degradatie toe te passen. De competitie
wordt daarmee bevroren en de huidige indeling zal ook de indeling worden voor het seizoen 20212022.
Verenigingen kunnen dus, zodra het weer kan, wel competitiewedstrijden
houden, maar doen dit dan vooral voor het neerzetten van individuele resultaten.
De competitiestanden op de KNZB-website worden uiteraard wel automatisch
doorgerekend.
Op basis van bovenstaand nieuwartikel van de KNZB zal zwemvereniging OEZA
ook tijdens het seizoen 2021 – 2022 deelnemen aan de A-klasse competitie.
Huidige tussenstand competitie seizoen 2020 – 2021:

Bezoek regelmatig de website van O.E.Z.A. om op de hoogte te blijven
van alle ontwikkelingen rondom het Corona-virus en zwemvereniging O.E.Z.A.:
https://oeza.nl/nieuws/maatregelen-corona-virus/
Of bezoek de coronapagina van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).
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