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OEZA weer deelnemer sponsoractie

Zwemvereniging OEZA is ingeloot om deel te nemen aan de laatste DEEN sponsoractie. Een unieke
kans om nog één keer een zo hoog mogelijke sponsorbijdrage te behalen. Na afloop van de DEEN
sponsoractie zal maar liefst €400.000 worden verdeeld onder de 400 deelnemende verenigingen.
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VAN DE VOORZITTER
Gelukkig hebben tegen het einde van het seizoen uiteindelijk alle
doelgroepen weer kunnen zwemmen. Daar zijn we blij mee, want
het is niet vanzelfsprekend dat in zulke uitzonderlijke tijden een
(zwem)club na een lockdownperiode weer zo snel en zo soepel
draait. Uiteraard hebben we als bestuur als doel om ook aankomend
seizoen soepel te laten verlopen. Echter, gebleken is dat diverse
vrijwilligers hebben aangegeven volledig te stoppen of vanaf volgend seizoen beperkter inzetbaar te zijn. Het vinden en werven van
nieuwe OEZA-vrijwilligers is onze prioriteit voor de komende periode, met name voor het wedstrijdzwemmen (trainers) en het zwemvaardigheidszwemmen (nieuwe kaderleden). Heeft u interesse om
vanaf komend seizoen één of meerdere uren bij OEZA actief te
worden? Neem dan vrijblijvend contact via voorzitter@oeza.nl. Het
is al vaak genoeg benadrukt: Zwemvereniging OEZA draait op de
kracht van vrijwilligers; Zij zijn het fundament van de vereniging!
Net voor het einde van het seizoen konden gelukkig alle kinderen
die in aanmerking kwamen voor het A-, B- of C-diploma afzwemmen. Weliswaar zonder publiek of meezwemmende ouders - een
grote teleurstelling natuurlijk - maar dat kon niet anders vanwege de
toen geldende coronamaatregelen. Voor de doorstroming bij het A-,
B- en C-diploma was dit afzwemmoment van groot belang, want de
wachtlijst is (net als bij veel andere zwemscholen en zwemverenigingen) in rap tempo toegenomen. We hopen dat we volgend seizoen meerdere keren kunnen gaan afzwemmen om de wachtlijst
stapje voor stapje in te lopen. Een overzicht van alle geslaagden
kunt u verderop in deze editie van de Kroezant teruglezen. Ook
vanuit het bestuur van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie
zwemdiploma!
Dankzij de versoepelingen zag de wedstrijdploeg kans om op de
een-na-laatste dag voor de zomervakantie een clubwedstrijd te organiseren. Ook hier nog zonder publiek maar wel met de inzet van
onze trouwe OEZA-juryleden. Voor de allerjongsten stonden de 50
meter rugslag, 50 meter schoolslag en de 50 meter vrije slag op het
programma. Ondanks de lockdownperiode sneuvelde menig persoonlijk record. Voor de wat oudere zwemmers en zwemsters stonden de 100 meter vrije slag en de 100 meter wisselslag op het programma. Uit de uitslag kan worden opgemaakt dat ook voor deze
groep zwemmers de lockdown (“rust-”) periode resulteerde in een
nieuw persoonlijk record. Voor anderen bleek de clubwedstrijd een
mooie wake-up-call om na de welverdiende zomervakantie weer vol
goede moed aan de slag te gaan. Achter de schermen is de Werkgroep Wedstrijden alweer druk bezig met de planning voor komend
seizoen. Prioriteit is uiteraard de competitie. Laten we hopen dat die
zonder al te veel belemmeringen komend seizoen kan plaatsvinden.
De Werkgroep Activiteiten organiseert ter voorbereiding op het seizoen in samenspraak met de trainers op zaterdag 28 en zondag 29
augustus het trainingskamp, weliswaar nog zonder overnachtingen
maar wel met een heuse barbecue. Alle wedstrijdzwemmers zijn
hierover reeds geïnformeerd, exacte details en hoe je in te schrijven
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zal de Werkgroep Activiteiten nog kenbaar maken per e-mail.
Recentelijk verscheen het volgende artikel in het Noordhollands Dagblad: “Koudwatervrees Beverwijk bij keuze nieuw zwembad”. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Beverwijk heeft
JA gezegd tegen de bouw van een nieuw zwembad in samenwerking met de gemeente Heemskerk.
De koudwatervrees heeft met name betrekking op de financieringsvorm van het nieuwe gezamenlijke zwembad (projectfinanciering of totaalfinanciering) vanuit de kant van Beverwijk. Een technisch
financieel verhaal, waarmee we u in dit voorwoord niet verder zullen belasten. Het belangrijkste is
dát de gemeenteraad van Beverwijk een belangrijke stap gezet heeft en de weg naar een gezamenlijk
nieuw zwembad weer volledig open ligt. We sluiten ons graag aan bij de woorden van de fractievoorzitter van D66 Beverwijk: “Nu doorpakken!” Zodra er vanuit beide gemeenten een projectvoorstel ingediend is, zullen we ons als zwemvereniging ook weer actief gaan bemoeien met dit belangrijke vraagstuk voor de toekomst.
Doet u weleens boodschappen bij Deen Supermarkten? U kunt zwemvereniging OEZA in de periode van 18 juli t/m 14 augustus 2021 steunen tijdens de laatste sponsoractie voordat Deen Supermarkten ophoudt te bestaan. U ontvangt bij iedere 10 euro aan boodschappen en bij speciale actieproducten een sponsormunt. Zo’n sponsormunt kunt u doneren aan zwemvereniging OEZA. U vindt
onze sponsorkoker in de Deen supermarkt aan de Maerten van Heemskerckstraat te Heemskerk.
Gelukkig is de borstcrawlcursus die maanden geleden is gestart, eindelijk afgerond. Vanwege alle
coronamaatregelen is deze cursus diverse malen onderbroken. Al met al niet fijn om elke keer weer
opnieuw te moeten starten met een cursus. Ter compensatie heeft het bestuur van OEZA, in samenspraak met de KNZB, deze cursisten een tweetal extra lessen aangeboden. Achter de schermen
wordt alweer hard gewerkt aan de volgende cursusperiode. De borstcrawlcursus die in januari 2021
zou starten, zal na de zomervakantie starten, mits de dan geldende coronamaatregelen dit toestaan.
Op verzoek van diverse leden en cursisten zijn we op de achtergrond ook al bezig met de organisatie
van een heuse vlinderslagcursus. Tot nu toe staat deze cursus gepland in de eerste maanden van
2022 (totaal 6 lessen). Te zijner tijd zullen we deze cursus promoten via de bekende kanalen, te weten Facebook, de OEZA-website en de Kroezant.
Rest ons jullie allen een fijne zomervakantie toe te wensen. We zien iedereen graag weer in de week
van 23 augustus.
Denk goed om uw gezondheid en die van uw naasten en geniet van de zomer!
Pascal Palmboom & Pauline Heus

LET OP! KOPIJ INLEVEREN VOOR 1 OKTOBER 2021 BIJ DE REDACTIE.
EINDREDACTIE: ARNO MEIJER
DE REDACTIE IS BEREIKBAAR VIA KROEZANT@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

M. TIJMES-ZOONTJES

06-5766740000

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

08.30 - 09.30 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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Geslaagd
Op 23 juni zijn de volgende zwemmers geslaagd:
A-diploma
Tunahan Atar, Jaiden Bakker, Bo Bakker, Hidde Boudewijn, Djayden Groen, Kyano van der Krogt,
Justin van der Krogt, Rens Koper, Tibbe Kuiper, Selah Malcorps, Lisa Mwalazi, Twan Zonneveld
B-diploma
Steyn Beentjes, Kubilay Catak, Mees de Jong, Joshua Ruis, Cloé Ruis, Alexis van Schie, Chaimae
Saddik, Colin Tak, Maruthai Velan, Feline Visser
C-diploma
Amily Faber, Zeinab Faber, Aref Faber, Celine Krol, Lily Krol

Op 24 juni zijn de volgende zwemmers geslaagd:
A-diploma
Sara Adli, Serra Atar, Vanessa de Boer, Ise Butter, Joël Bodenstaff, Jet Hamers, Zèlie Elize van Es,
Muhammad Ludeen Gianna Onyemuwa, Nathan de Ruiter, Amaro Novo Otero, Nichole Onyemuwa, Elin Schuijt, Megan-Lynn Smit
B-diploma
Mayson Boersma, Lisa van der Gragt, Alyssa Freeth, Saar van Oosten
C-diploma
Burhan Attay, Atik Beentjes, Djenna Cheikh, Adam Cheikh, Ilana de Jong, Noëlla Nagy, Fiep van
Schie, Jayden Slegtenhorst

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd en op naar het volgende diploma! Alle complimenten en ook
dank in het bijzonder voor het kader!
Monique Palmboom en Froke Bos
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DEEN Sponsoractie
Zwemvereniging OEZA is ingeloot om deel te nemen aan de laatste DEEN Sponsoractie.
Een unieke kans om voor de laatste keer een zo hoog mogelijke sponsorbijdrage te behalen.
Na afloop van de DEEN sponsoractie zal maar liefst €400.000 worden verdeeld onder de
400 deelnemende verenigingen. Omdat DEEN Supermarkten later dit jaar gaat verdwijnen
(Deen Supermarkten is overgenomen door Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt), hopen we
deze laatste sponsorkans volledig te benutten. We kunnen toch ook op uw steun rekenen?
Hoe werkt de sponsoractie?
De Sponsoractie is dit jaar van zondag 18 juli t/m 14 augustus 2021. In die periode ontvang
je bij iedere €10,- aan boodschappen én bij speciale actieproducten een sponsormunt. In de
winkel staat een speciale display met kokers voor maximaal 5 verenigingen. Doneer je munt
bij voorkeur aan zwemvereniging OEZA. Hoe meer munten OEZA ontvangt, hoe groter de
sponsorbijdrage. De sponsormunten kunnen ingeleverd worden t/m zaterdag 21 augustus.
Bij welk filiaal van Deen doet OEZA mee aan de actie?
De koker van OEZA staat in het Deen-filiaal aan de Maerten van Heemskerckstraat 1-11 in
het centrum van Heemskerk. Sponsormunten die in een andere winkel verkregen zijn, kunnen echter ook aan de Maerten van Heemskerckstraat ingeleverd worden.
Bedankt voor uw support!

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/
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