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Notulen digitale Algemene Ledenvergadering OEZA d.d. woensdag 17 november 
2021  
Aanwezig: Namens het bestuur: Chester Bal, Pauline Heus, Bouke Oortwijn en Pascal Palmboom; en 

verder de volgende 15 leden: Marja v.d. Berg, Pim Boer, Adrie van der Gracht, Jory van der 
Gracht, Liesbeth Liefting, Marcel Liefting, Koen Gaal, Monique Kok, Peter Kok, Arno Meijer, 
Jos Pekel, Ine Renkema, Celine Veldhuis, Jeroen Zonneveld, Klarinda Zonneveld-Scheltens. 

 
Afmelding ontvangen van Martine Wentink. 
 
 
1. Opening 
Voorzitter Pascal Palmboom opent de vergadering om 20.19 uur en heet iedereen welkom. 
De Covid-19-pandemie is nog steeds van grote invloed op onze vereniging. Zo hebben we ook nu weer een 
digitale ledenvergadering en hebben we het vrijwilligersuitje uit moeten stellen. Pascal stelt verder Klarinda 
Zonneveld-Scheltens voor als vertrouwenscontactpersoon binnen OEZA. Ten slotte staat hij stil bij het 
overlijden van Jan Valent op 10 september jl. Jan was vele jaren actief als vrijwilliger en we zijn hem dan ook 
veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid. 
 
 
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken 
Secretaris Pauline Heus meldt dat er een afmelding is ontvangen van Martine Wentink. Er zijn geen overige 
mededelingen of bestuurlijke zaken te bespreken. 
 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 november 2020 
Marcel Liefting wil graag weten of de borstcrawlcursus in 2022 ook weer gegeven zal worden. Pascal 
Palmboom meldt dat dat in april zal gebeuren. 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.  
 
 
4. Begroting 2022 en vaststelling contributie  
Penningmeester Chester Bal licht de begroting toe.  
Een belangrijk punt hierbij is het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Heemskerk, dat inhoudt dat er 
subsidie verstrekt zal worden per zwemmend Heemskerks lid (i.p.v. een algemene waarderingssubsidie). Per 
saldo zal OEZA de komende jaren minder subsidie ontvangen. Voor het komende jaar geldt nog wel een 
overgangsregeling. Daar tegenover staat dat een aantal jaar geleden de kosten voor badhuur verlaagd zijn. 
De afgelopen twee jaar is de contributie hetzelfde gehouden, voor 2022 is het voorstel om de bedragen te 
verhogen. 
 
Arno Meijer merkt op dat het lagere subsidiebedrag ook al op de begroting 2021 stond. Dit heeft te maken 
met het feit dat de invoering van het nieuwe subsidiebeleid uitgesteld is en dit pas bekend werd na het 
opstellen van de begroting. Voor 2022 is het begrote bedrag iets hoger, omdat de gemeente de bedragen 
omhoog heeft bijgesteld. 
Adrie van der Gracht vraagt waarom niet terug te zien is in de begroting dat de badhuur gaat naar 
verwachting omhooggaat. Chester geeft aan dat voorheen al rekening gehouden was met extra badhuur, 
maar dat daar de afgelopen jaren geen gebruik van is gemaakt. Een tweede vraag van Adrie is of het klopt 
dat de vrijwilligers niet beschouwd worden als actief lid. Dit is inderdaad hoe de gemeente het beleid heeft 
opgesteld: subsidie wordt berekend op het aantal contributie betalende leden, vandaar dat vrijwilligers zijn 
uitgesloten. 
 
De aanwezige leden gaan akkoord met de begroting voor 2022 en de voorgestelde contributietarieven. 
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5. Beleidsplan 
Pauline Heus gaat kort in op de status van het beleidsplan. Vanaf 2011 heeft OEZA een beleidsplan. Het eerste 
liep van 2011 tot 2015 en het vorige beleidsplan liep van 2016 tot 2020. Bewust is even afgewacht met het 
opstellen van een nieuw beleidsplan, enerzijds omdat tijd en energie naar beslommeringen rondom covid-
19 pandemie gingen, maar ook omdat vorig jaar rond deze tijd besluitvorming rondom nieuwe zwembad 
werd verwacht. Een besluit over een nieuw zwembad werd echter nog niet gekomen en het is onduidelijk 
wanneer dat wel het geval zal zijn. Dit zullen we niet afwachten en het bestuur zal een commissie instellen 
die een nieuw beleidsplan zal opstellen. Potentiële commissieleden zullen benader worden. Zo heeft Marcel 
Liefting in een eerder stadium al aangegeven interesse te hebben. Adrie van der Gracht meldt zich ook aan. 
 
 
6. Jubilarissen 
Het bestuur had graag de jubilarissen fysiek willen feliciteren, hetzij vanavond, hetzij tijdens het 
vrijwilligersuitje, maar dat gaat helaas op korte termijn niet lukken.  
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, José van Kampen, Agnes Kelder en Gert 
Jongejans. Op een later tijdstip zullen zij alsnog de felicitaties ontvangen.  
 
 
7. Rondvraag  
• Adrie van der Gracht merkt op dat er helemaal geen aandacht meer voor OEZA is in de lokale/regionale 

kranten. Dit is een terecht punt en het bestuur zal hier aandacht aan besteden 
• Aanhakend op de vorige spreker vraagt Arno Meijer of er wel een PR-functionaris is? Er is momenteel 

geen algemene PR-functionaris actief. Wel is er iemand bereid gevonden om aandacht te besteden aan 
wedstrijdverslagen. Het punt PR kan worden meegenomen in het beleidsplan. 

 
 
8. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar deelname aan deze 
digitale vergadering.  


