Notulen digitale Algemene Ledenvergadering OEZA d.d. dinsdag 20 april 2021
Aanwezig:

Namens het bestuur: Chester Bal, Pauline Heus, Bouke Oortwijn en Pascal Palmboom; en
verder de volgende acht leden: Koen Gaal, Adrie van der Gracht, Ria van der Gracht, Peter
Kok, Liesbeth Liefting, Arno Meijer, Ine Renkema, John Scholten.

Er zijn geen afberichten ontvangen.

1. Opening
Voorzitter Pascal Palmboom opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Daarbij verwijst
hij naar de opening van de vergadering vorig jaar: Het bestuur heeft besloten deze vergadering digitaal te
organiseren, omdat het graag voor de zomervakantie nog verantwoording wil afleggen over het gevoerde
beleid in 2019. Dit geldt nog steeds, want we zijn nog niet van de covid-19-pandemie af
Eén van de hoogtepunten van het afgelopen jaar is de verlenging van de licentie ABC-zwemmen.
Daarnaast staat de voorzitter stil bij het overlijden van een aantal leden in de afgelopen periode, te weten
Joop van Giezen (erelid), Anita Kroes-Korhorn en Henk Wagter.
De voorzitter vervolgt met het benoemen van enkele actuele zaken die spelen.
In het kader van ons integriteitsbeleid en overeenkomstig regelgeving/beleid van o.a. de KNZB is het van
belang dat OEZA een vertrouwenscontactpersoon heeft, bij wie leden terechtkunnen met vragen of
gebeurtenissen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Voorlopig zal de secretaris deze rol
vervullen.
Het gezamenlijke nieuwe zwembad van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk is nog niet helemaal van de
baan. De gemeente Beverwijk is op zoek naar alternatieve financieringsbronnen. Een besluit wordt voor de
zomervakantie verwacht.
Met betrekking tot de situatie rondom covid-19 meldt de voorzitter dat hij er trots op is dat het ABCzwemmen vlot weer opgestart kon worden, zodra dat mocht. De wachtlijst voor het ABC-zwemmen is in de
afgelopen periode fors toegenomen. Of er voor de overige doelgroepen activiteiten opgestart kunnen
worden, al dan niet in beperkte vorm, is afhankelijk van de routekaart vanuit de overheid.
Adrie van der Gracht vraagt naar aanleiding hiervan of er compensatie-avonden zullen komen vanwege de
lange onderbreking van de KNZB-borstcrawlcursus. Vanuit de KNZB lijkt dat plan er niet te zijn, maar we
zullen kijken wat er mogelijk is.
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
Secretaris Pauline Heus heeft geen afberichten ontvangen voor deze vergadering.
Adrie van der Gracht meldt dat het doorgaan van de openwaterwedstrijd Bosbaan nog aan een zijden draadje
hangt vanwege de covid-19-pandemie
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2020
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
4. Jaarverslagen
a) Secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
b) Opleidingen
Bouke Oortwijn geeft een korte toelichting op de activiteiten, die ondanks de covid-19-pandemie toch
hebben kunnen plaatsvinden. Het jaarverslag opleidingen wordt vervolgens zonder op- of
aanmerkingen goedgekeurd.
N.a.v. een vraag van Ine Renkema over de vooruitzichten m.b.t. de laatste groep van de EHBO-cursus
meldt Bouke dat de afsluitende groep op korte termijn zal worden gepland.
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c) Overige commissies
De jaarverslagen van de Jeugdraad, Werkgroep activiteiten en de Werkgroep Wedstrijden worden
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Bij het Overzicht Diploma’s wordt het lagere aantal diploma’s in 2020 verklaard door het feit dat er
twee keer in plaats van drie keer werd afgezwommen.
5. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Chester Bal geeft een toelichting bij het jaarverslag.
2020 was als gevolg van de covid-19-pandemie een bizar jaar. Als bestuur zijn we dankbaar dat de gemeente
Heemskerk en De Waterakkers geen badhuur hebben gevraagd. Dat maakt het voor ons mogelijk om het
innen van contributie stop te zetten. Financieel gezien was 2020 een goed jaar, wat een dubbel gevoel geeft,
want we hadden graag meer willen realiseren van de plannen die er waren. Een zorg voor de komende tijd
is dat er mogelijk leden zullen afhaken, nu er zo’n lange periode niet gezwommen kon worden.
De aanwezigen hebben geen opmerkingen of vragen bij het financiële jaarverslag.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit John Scholten en Koen Gaal, heeft de financiële stukken kunnen controleren
en heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2020. Dit voorstel wordt door de vergadering
goedgekeurd.
7. Verkiezing kascommissie
John Scholten is aftredend en niet herkiesbaar. Koen Gaal kan en wil zich nog een jaar beschikbaar stellen.
Adrie van der Gracht wordt gekozen als nieuw kascommissielid.
8. Verkiezing bestuur
Volgens het huishoudelijk reglement is Pascal Palmboom aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en
wordt door de vergadering benoemd voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Er is nog steeds een vacature voor een (algemeen) bestuurslid. Hiervoor hebben zich geen kandidaten
aangemeld en ook het bestuur heeft niemand om voor te dragen. De vacature blijft dus open staan en bij
deze nogmaals een oproep.
9. Status beleidsplan 2016 t/m 2020
Pascal Palmboom geeft een korte toelichting over de status van het beleidsplan. Vanuit het afgelopen
beleidsplan zijn veel dingen gerealiseerd en m.b.t. een aantal zaken is bewust een andere richting gekozen.
Aan punten die nog open staan werken we verder.
Een document over de status t.a.v. de doelstellingen en actiepunten uit het beleidsplan is op de website
geplaatst. Hoewel het beleidsplan eind 2020 afliep, is er vanwege een aantal onzekerheden (zoals covid-19,
status rondom een nieuw zwembad) nog geen nieuw traject gestart.
Adrie van der Gracht reageert met de opmerking dat hij de genoemde argumenten niet zo sterk vindt, omdat
een beleidsplan per definitie iets is voor op lange termijn. Pascal geeft daarop aan dat ook praktische
overwegingen/omstandigheden (het telkens reageren op het veranderende coronabeleid) maken dat er
onvoldoende aandacht was voor het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan. De intentie is er zeker wel,
maar de uitwerking is een jaar uitgesteld.
Aanvullend vraagt Adrie van der Gracht zich m.b.t. het integriteitsbeleid af of dit wel iemand van het bestuur
mag zijn. Inderdaad is dit niet ideaal en kijkt het bestuur uit naar een andere interne kandidaat welkom.
Overigens zijn er naast de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging ook externe
vertrouwenscontactpersonen via de KNZB of NOC-NSF tot wie leden zich zouden kunnen richten.
10. Rondvraag
• Liesbeth Liefting vraagt of de Vrienden van OEZA nog bestaan. Dit is het geval, alleen is er niet recent
een inning gedaan. Liesbeth stelt voor om de aanschaf van badjassen voor kaderleden die bij de deur
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•
•

staat om zwemmers te ontvangen, te laten bekostigen door de Vrienden van OEZA. Dit voorstel zal
worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering.
Verder meldt Liesbeth dat zij nog als kaderhoofd staat vermeld in de Kroezant, maar dat moet Melinda
Tijmers-Zoontjes zijn. Arno Meijer zal dit aanpassen in de Kroezant en Pascal Palmboom zal deze
wijziging doorvoeren op de website.
Koen Gaal valt het op dat het document over het integriteitsbeleid op de website nog in concept lijkt te
zijn. Pascal Palmboom bevestigt dit en geeft aan hier nog aan te werken.
Ine Renkema vraagt of er nog stagiaires die ons kunnen ondersteunen? Pascal Palmboom is recent
benaderd, gegevens zijn geactualiseerd en er zullen wel weer nieuwe stagiaires worden geworven.

12. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 20.47 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.
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