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LEDENVERGADERING
OP 17 NOVEMBER
WEER EENS EEN
FYSIEKE ALV

JAN VALENT
OUD-ZWEMLERAAR EN
-KADERHOOFD OEZA
OVERLEDEN

GROTE CLUBACTIE
DE LOTENVERKOOP IS
GESTART EN LOOPT
NOG RUIM EEN MAAND

DEEN Sponsoractie levert 1250 euro op

Zwemvereniging OEZA heeft in de periode van 18 juli t/m 21 augustus 2021 deelgenomen aan de
(laatste) DEEN Sponsoractie, te Heemskerk. Tijdens deze sponsoractie konden klanten van de
DEEN Supermarkt sponsormunten doneren aan Zwemvereniging OEZA. Uiteindelijk resulteerde
deze sponsormunten in een sponsorbijdrage van 1.250 euro voor zwemvereniging OEZA. Een
fantastisch bedrag, dat willen we besteden aan de aanschaf van nieuwe zwemmaterialen.
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VAN DE VOORZITTER
Deze eerste Kroezant van het zwemseizoen 2021-2022 valt in de
(digitale) brievenbus als de zomervakantie alweer enige tijd achter
ons ligt. Sterker nog, op het moment van schrijven is het alweer
herfstvakantie in de regio’s Noord en Midden!
Gelukkig konden we in nieuwe seizoen van start zonder al te veel
coronamaatregelen. Iedereen kan weer terecht op de gebruikelijke
OEZA-uren. De Waterakkers heeft wel nog steeds te maken met hogere eisen die gesteld worden aan de schoonmaak van het zwembad
en de omkleedfaciliteiten. Als OEZA-leden merken we hier over het
algemeen gelukkig weinig van, behalve dat kleedruimtes eerder dan
gebruikelijk afgesloten kunnen zijn. We hopen op ieders begrip
hiervoor.
Vlak voor de start van het nieuwe seizoen heeft OEZA deelgenomen aan de allerlaatste DEEN Sponsoractie. Klanten van de DEEN
supermarkt aan de Maerten van Heemskerckstraat konden in de periode van 18 juli t/m 21 augustus sponsormunten doneren aan onze
vereniging en dat hebben ze volop gedaan, wat resulteerde in een
sponsorbijdrage van 1.250 euro. Een fantastisch bedrag, dat we willen besteden aan de aanschaf van nieuwe zwemmaterialen.
In het nieuwe seizoen is de editie van de KNZB-borstcrawlcursus
van start gegaan die eigenlijk in januari 2021 zou beginnen. 12 deelnemers hebben meer dan een half jaar moeten wachten, maar leren
nu in 12 weken de fijne kneepjes van de borstcrawl. Veel succes en
plezier toegewenst!
De wedstrijdzwemmers van OEZA beheersen de borstcrawl al tot in
de puntjes. Dat bewezen ze wel tijdens de eerste competitieronde op
waarin OEZA op een keurige 8e plaats eindigde van de 14 deelnemende verenigingen in de A-klasse van regio Midwest. Op 21 november zal de volgende competitiewedstrijd worden gezwommen in
het zwembad van Den Helder.
Voordat het zover is, zal eerst nog de Cor Augustijn Memorial gaan
plaatsvinden. Deze wedstrijd, vernoemd naar één van de oprichters
van onze vereniging, wordt jaarlijks door OEZA georganiseerd en
kent een spectaculaire afsluiting in de vorm van een 10 x 10 x 50m
vrije slag estafette. Onze wedstrijdzwemmers hebben een eer hoog
te houden, want de afgelopen jaren bleef de wisselbeker meermaals
in eigen huis.
We vinden het belangrijk dat alle leden en vrijwilligers zich thuis
voelen bij onze club en hechten dan ook grote waarde aan een veilig
en integer sportklimaat. Daartoe gedraagt iedereen zich conform de
geldende normen en gaat op een sociale manier met elkaar om.
Mocht dat niet het geval zijn, dan spreken we elkaar daarop aan.
Onder ‘integriteitsbeleid’ op de OEZA-website kunt u lezen op welke manieren we binnen onze zwemvereniging integriteit proberen te
waarborgen. Het benoemen van een vertrouwenscontactpersoon is
er daar één van. De vertrouwenscontactpersoon kan vragen beantwoorden, biedt een veilige plek aan vrijwilligers, leden en ouders en
helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen in geval van
grensoverschrijdend gedrag. Als secretaris van de vereniging ver2
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vulde Pauline Heus tijdelijk deze rol. Onlangs heeft Klarinda Zonneveld-Scheltens zich bij het bestuur gemeld met interesse voor deze functie. Klarinda is goed bekend met onze vereniging door
haar eerdere, jarenlange betrokkenheid bij de werkgroep Activiteiten en haar bij OEZA zwemmende
kinderen. Ook vanuit beroepsmatig oogpunt heeft zij veel affiniteit met het onderwerp. Met Klarinda krijgt OEZA een vertrouwenscontactpersoon die de vereniging goed kent en voldoende afstand
heeft tot het bestuur om het onafhankelijke en vertrouwelijke luisterende oor te zijn. Daar zijn we
ontzettend blij mee en we wensen Klarinda veel succes bij het vervullen van haar functie.
De vacature van vertrouwenscontactpersoon is dan nu wel ingevuld, maar op andere plaatsen in onze vereniging is nog ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Zo zijn we op zoek naar nieuwe kaderleden
voor het Zwemvaardigheidszwemmen. Lijkt het u leuk om zwemmertjes die de basis al beheersen
verdere zwemvaardigheden, zoals snorkelen, reddend zwemmen of balvaardigheid, bij te brengen?
Laat dit dan weten via voorzitter@oeza.nl.
Ook binnen het bestuur is een openstaande vacature voor bestuurslid. Denkt en praat u graag mee
over de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemvereniging alsmede over de plannen op langere
termijn, dan is deze vacature wellicht iets voor u. Voor meer informatie kunt u zich melden via
secretaris@oeza.nl.
Ten slotte zijn er twee activiteiten op de kalender voor de komende weken die we nog willen noemen. Op 17 november a.s. vindt na twee digitale edities weer een fysieke Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de kantine van zwembad De Waterakkers. Het voornaamste agendapunt van
deze najaars-ALV is de begroting voor het komende jaar en het vaststellen van de contributie. U
bent allen van harte uitgenodigd om hierover mee te praten. (Zie de uitnodiging elders in deze Kroezant.) Enkele dagen later, op 20 november, bedanken we de vrijwilligers van onze vereniging met
een activiteit en buffet bij Vuurlinie Events in Beverwijk. Het is heel fijn dat het vrijwilligersuitje
dit jaar weer kan plaatsvinden, nadat we vorig jaar moesten overslaan. We hebben het al vaker
gezegd op deze plek: Zonder vrijwilligers zou OEZA niet bestaan!
Pascal Palmboom & Pauline Heus

Jan Valent
11-3-1941 – 10-9-2021
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van Jan Valent. Jan is vele jaren actief geweest als
vrijwilliger bij OEZA en wij zijn hem veel dank verschuldigd
voor alles wat hij voor onze zwemclub heeft betekent.
We wensen de familie en vrienden van Jan veel sterkte toe
bij het verwerken van dit enorme verlies.
Bestuur van zwemvereniging OEZA
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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

06-57667400

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

SANDENBURG 62

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

M. WENTINK

06-15449181

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

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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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 17 november 2021 in Sportcafé de Waterakkers (kantine bij het
zwembad), Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening van de vergadering
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 november 2020
4. Begroting 2022 en vaststelling contributie
5. Beleidsplan
6. Jubilarissen
7. Rondvraag
8. Sluiting van de vergadering

De voor de vergadering relevante documenten vindt u binnenkort op de website.
Met betrekking tot agendapunt 7 (Rondvraag) verzoeken wij u vriendelijk om eventuele punten uiterlijk vijf dagen
voor de vergadering per e-mail (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 behandeld is.
Ten slotte wil ik u attenderen op de openstaande vacature voor de functie van ‘algemeen bestuurslid’. Voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Pauline Heus
secretaris
secretaris@oeza.nl
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Grote Clubactie
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Grote
Clubactie. De verkoop is op zaterdag 18 september van start gegaan. Met de opbrengst
van de Grote Clubactie kunnen wij dit seizoen weer veel leuke activiteiten organiseren.
Om de start van de Grote Clubactie in te wijden hebben wij na de
zaterdagochtendtraining met een aantal
zwemmers samen loten verkocht in
Heemskerk. Na afloop stond er voor iedereen
een broodje knakworst klaar.
Wil je ook een lot kopen? Dat kan! Via onze eigen verkooppagina:
https://lot.clubactie.nl/lot/zwemvereniging-o.e.z.a.-/130521
Groetjes,
de jeugdraad

Tussenstand KNZB Zwemcompetitie
1e ronde - Regio Midwest

Eerstvolgende competitiewedstrijd:

21 november 2021 – KNZB zwemcompetitie deel 2 – Den Helder
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