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Notulen digitale Algemene Ledenvergadering OEZA d.d. woensdag 17 november 
2020  
Aanwezig: Namens het bestuur: Chester Bal, Pauline Heus, Bouke Oortwijn en Pascal Palmboom; en 

verder de volgende zeven leden: Martijn Butter, Koen Gaal, Monique Kok, Peter Kok, Arno 
Meijer, Kalle Oortwijn, Ine Renkema. 

 
Aangemeld, maar niet aanwezig: Liesbeth Liefting, Marcel Liefting, Simone Veenboer 
Er zijn geen afmeldingen. 
 

 
1. Opening 
Voorzitter Pascal Palmboom opent de vergadering om 20.04 uur en heet iedereen welkom.  
Voor de tweede keer houden we de algemene ledenvergadering digitaal vanwege alle maatregelen rondom 
COVID-19. Zojuist bleek uit de persconferentie van premier Rutte dat we vanaf donderdag waarschijnlijk weer 
kunnen gaan zwemmen.  
Als OEZA slaan we ons tot nu toe goed door de coronaperiode heen. Pascal maakt daarvoor een compliment 
aan alle vrijwilligers. Ondanks alles zien we zelfs lichte stijging van het aantal leden en zijn er nieuwe 
initiatieven gestart. Eén van die initiatieven is de KNZB-Borstcrawlcursus. Daarnaast bieden we de 
wedstrijdzwemmers sinds enige tijd een extra training aan op dinsdagochtend in het zwembad van Beverwijk. 
Dit is een succes en zal worden voortgezet. Een ander initiatief is het faciliteren van een EHBO-cursus voor 
onze vrijwilligers. Ook is er sinds jaren weer een competitiewedstrijd georganiseerd in De Waterakkers. OEZA 
timmert ook aan de weg qua opleidingen. Om licenties te kunnen behouden, dienen kaderleden een aantal 
punten te halen. Recent zijn er een aantal kaderleden geslaagd voor de niveau-2 opleiding; Pascal feliciteert 
hen hiermee. Verder zijn er online cursussen gevolgd door OEZA-kaderleden. 
Pascal staat tevens stil bij de perikelen rondom een eventueel nieuw zwembad. OEZA is betrokken bij 
projectgroep die de mogelijkheden hieromtrent verkent. Hoewel het proces al gevorderd was, heeft het 
college van de gemeente Beverwijk het plan afgewezen om financiële redenen. De gemeenteraad van 
Beverwijk is echter wel voor het plan en heeft een motie aangenomen. Dit zou kunnen leiden tot het 
voortzetten van de gesprekken. 
 
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken 
Secretaris Pauline Heus meldt dat er geen afmeldingen zijn ontvangen voor deze vergadering. Er zijn geen 
overige mededelingen of bestuurlijke zaken te bespreken. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2019 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  
 
4. Begroting 2021 en vaststelling contributie  
Penningmeester Chester Bal licht de begroting toe. Positief nieuws is dat ledenaantallen redelijk stabiliseren 
en zelfs een lichte stijging laten zien. Dit is een kentering t.o.v. eerdere jaren. Daarnaast zijn een aantal posten 
lager uitgevallen dan begroot. Tegelijkertijd zijn er ook enkele tegenvallers, vooral betreffende de 
gemeentelijke subsidie. De gemeente Heemskerk heeft het subsidiebeleid herijkt. Waar in vorige jaren naar 
prestaties gekeken werd, is de nieuwe berekeningsmethode gebaseerd op het aantal actieve leden dat in 
Heemskerk woonachtig is. Omdat OEZA aardig wat actieve leden heeft die niet uit Heemskerk komen, 
ontvangen we minder subsidie van de gemeente. Er kan wel gebruik gemaakt worden van een 
overgangsregeling voor de komende drie jaar. Voor 2021 komt het subsidiebedrag uit op 80% van het 
voorgaande jaar. 
O.b.v. al deze cijfers kunnen we de huidige contributie handhaven. Door lagere kosten voor badhuur hebben 
we meer financiële armslag. De KNZB-bijdrage willen we wel verhogen, want de KNZB indexeert bedragen 
voor het komende jaar.  
Samengevat ligt er wat het bestuur betreft een mooie begroting met ruimte voor wat extra activiteiten. 
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Arno Meijer vraagt met welke ledenaantallen gerekend is: is bijvoorbeeld rekening gehouden met een 
verdere stijging? Dat is niet het geval; het is een behoudende begroting.  
Een tweede vraag is wat de gevolgen zijn als de KNZB-contributie (die nu nog niet bekend is) hoger uitvalt 
dan verwacht. Vanwege de ruimte die er in de huidige begroting nog is, zal dit geen gevolgen hebben; er zijn 
voldoende reserves.  
Koen Gaal vraagt wat er in het kader van de gemeentelijke subsidie bedoeld wordt met ‘actieve leden’. Dit 
zijn leden die contributie betalen, mensen die enkel vrijwilliger zijn, tellen dus niet mee. 
De aanwezige leden gaan akkoord met de begroting voor 2021 en de voorgestelde contributietarieven. 
 
5. Jubilea 
Het bestuur had graag de jubilarissen op dit moment in het zonnetje willen zetten. Een digitale vergadering 
achten we daarvoor echter niet zo geschikt. De jubilarissen worden nu wel genoemd, maar op een ander 
moment zullen we hier op passende wijze uitgebreider bij stilstaan. 
Er zijn drie jubilarissen die in 2020 40 jaar lid zijn, te weten: Annemarie Langen, Hans Langen en Erna Wolf.  
Ook in 2021 zijn er twee 40-jarige jubilea, namelijk Lenie Hendrikse en Jos Pekel. Daarnaast zijn de volgende 
personen 25 jaar OEZA-lid: Daniëlle Hoek, Jenny Dijkstra, Tim Essers en José van Kampen 
 
6. Rondvraag  
Er zijn geen punten voor de rondvraag ingebracht. 
 
7. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit om 20.32 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar deelname aan deze 
digitale vergadering.  


