
 
 
Beste EOZC leden en betrokkenen, 
  
Het mag inmiddels een traditie genoemd worden: de eindejaarsbrief van het EOZC-bestuur. Ga er 
even goed voor zitten, want er is zoals gewoonlijk weer het nodige te lezen. Even een korte terugblik 
gevolgd door wat activiteiten die op stapel staan. 
 
 
Voordeelbommetje 
Afgelopen zomer heeft EOZC een actie op poten gezet onder de naam Voordeelbommetje. Aan de 
actie deden 38 lokale kleine ondernemers / zelfstandigen mee, die ieder hun eigen voordeeltje 
hadden bedacht. Wij hebben dat vormgegeven, gebundeld en laten drukken. Daarna zijn de boekjes 
onder de leden verspreid en door jullie verkocht in het dorp. 
Met de boekjes hebben we ook flink reclame kunnen maken. De bonnen kunnen nog tot mei 2016 
worden ingeleverd, daar wordt met wisselend succes gebruik van gemaakt. De actie levert ons in 
ieder geval naamsbekendheid en netto € 1.750,- op. Ook een tiental nieuwe leden, dus de actie kan 
als zeer geslaagd worden bestempeld. 
 
Club en leden 
Onze ledenteller staat inmiddels op ruim 150. Daarmee zijn we alweer terug op het niveau van 
vóórdat we besloten te stoppen met de zwemlessen in Boxtel, zomer 2014. Onlangs heeft u de brief 
“Grenzen aan de Groei” ontvangen. De daarin gestelde vragen naar jullie voorkeuren voor uitbreiding 
van ons programma hebben we verwerkt. Maar voordat we daadwerkelijk iets kunnen ondernemen 
dienen niet alleen de wensen duidelijk te zijn, maar moeten ook de randvoorwaarden worden 
ingevuld. En daarin lopen we nu tegen een lastige grens, namelijk de beschikbaarheid van 
instructeurs. De afgelopen jaren hebben we zeer welkome uitbreiding gehad vanuit met name de 
jonge garde, aangevuld met enkele zeer ervaren krachten. Toch staat de bezetting aan de badrand 
voortdurend onder grote druk en komen we nu echt in een situatie van tekorten terecht. Daarom 
wederom de oproep: ben jij in staat en vind je het leuk om lessen te verzorgen voor een bepaalde 
doelgroep, laat het ons dan alsjeblieft weten. Ook als je iemand kent die we kunnen vragen als 
instructeur, dan is dat natuurlijk zeer welkom om te weten. 
 
Clubgevoel en coaches 
Het verenigingsleven van onze zwemclub is een lastig te peilen onderdeel. De opkomst bij 
activiteiten als het jaarlijkse kamp is spectaculair. Een eindejaarsborrel of barbecue wordt doorgaans 
door een vaste groep zeer betrokken leden bezocht. En de ledenvergaderingen en andere activiteiten 
zitten daar een beetje tussenin. Toch ben ik van mening, dat we het als club niet slecht doen, zeker 
gezien het ontbreken van een eigen clubhuis of kantine.  
Een idee dat wij onlangs in het bestuur hebben besproken is het aanstellen van coaches. Een coach is 
nadrukkelijk geen instructeur of trainer, maar een betrokken lid of ouder die het voortouw neemt 
voor de groep waar hij/zij of zijn/haar kind deel van uitmaakt. Die coach onderhoudt het contact met 
de andere leden en ouders van de groep. Of verzorgt een warm welkom voor nieuwe leden, maakt 
leden en ouders wat beter wegwijs in de club. De coach kan zorgen voor een kleinigheidje bij het 
behalen van diploma’s, verjaardagen of als een lid onverhoopt afscheid neemt van onze club. En 



daarmee versterken we de onderlinge band en het algehele clubgevoel van de E.O.Z.C.-ers. Voel je 
hier wat voor, maak dat dan kenbaar binnen je groep, neem het initiatief en geef er op eigen wijze 
vorm aan. We gaan natuurlijk niet voorschrijven wat de coach welo of niet kan doen, dat is volledig 
vormvrij. Het tijdsbeslag zal ook weinig voorstellen, maar is natuurlijk een afgeleide van de eigen 
initiatieven die worden bedacht. 
 
Lustrumviering 
Jullie hebben het wellicht al vernomen, maar EOZC begint aardig op leeftijd te raken: in 2017 bestaat 
de zwemclub 50 jaar! Tijdens de voorgaande ledenvergaderingen is er al wat aandacht aan besteed 
en in de zomerbrief werd een oproep gedaan voor de vorming van een lustrumcommissie. Tot onze 
grote vreugde hebben we meerdere aanmeldingen ontvangende en de afgelopen maanden is een 
begin gemaakt met het samenstellen van een lustrumcommissie. Tot op heden hebben Sabine van 
Overbeek, Sabine Denissen, Jochem van Eijk, Pieter Prince, Emmy Schiebroek en Maartje Roefs 
aangegeven zich hiervoor in te willen zetten. Drie jeugdleden, drie volwassenen derhalve. Een 
taakverdeling is nog niet gemaakt, maar we zoeken nog één of twee personen ter aanvulling. 
Het lustrum zal meer worden dan alleen een feestje. Er is voor onze begrippen een mooi budget 
beschikbaar dus daar kan wat mee gebeuren! Maar breed uitpakken moet ook breed worden 
gedragen. Daarom zal de lustrumcommissie ook af en toe vragen om ondersteuning, mogelijk in een 
soort subcommissie of als vraag om een benodigde helpende hand. 
  
Triatlon 
Maar voordat het lustrum van start gaat (zomer 2017) is inmiddels een ander initiatief opgestart dat 
waarschijnlijk komende zomer zal plaatsvinden: een triatlon. Geen hele maar een gedeeltelijke. Het 
idee is ontstaan bij EOZC en wordt gezamenlijk met wielervereniging De Pedaleur en de 
Atletiekvereniging georganiseerd. Voor bij wie niet direct een lampje gaat branden: een triatlon is 
een sportief evenement dat bestaat uit een deel zwemmen, een deel fietsen en een deel hardlopen. 
De gedachten gaan uit naar: 

- 1/8e triatlon: 500 m. zwemmen, 20 km fietsen, 5 km hardlopen. Dit wordt een individueel 
onderdeel. 

- 1/4e triatlon: 1 km zwemmen, 40 km fietsen, 10 km hardlopen. Hiervoor kan als individu of 
als team van drie sporters worden ingeschreven. 

De drie verenigingen hebben elkaar al een aantal keer ontmoet, eerst om de belangstelling te peilen 
en daarna is meer gestructureerd overlegd over het hoe en wat van zo’n evenement. Vanuit EOZC is 
een heuse triatloncommissie samengesteld met Carlijn van de Schoot, Ron Wijffelaars, voorlopig 
aangevuld met Robert van Overbeek en Alexander Schiebroek vanuit het bestuur. Ook voor deze 
commissie zoeken we nog een enthousiasteling om er iets moois van te maken. Aan de verenigingen 
zal het niet liggen, we hebben er erg veel zin in. 
 
Tot zover. We kunnen met alle betrokkenen binnen en rondom onze fijne vereniging terugkijken op 
een bijzonder goed jaar. Er liggen nog de nodige zaken om aangepakt te worden, maar de basis staat 
als een huis en vanuit een stabiele basis is het prettig werken. Ik hoop dat we er in 2016 weer 
gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten, vele handen maken tenslotte nog steeds licht werk.  
 
Namens het bestuur wens ik jullie fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling (kom nog even naar de 
borrel op de 30e) en natuurlijk een spetterend 2016!  
 
 
Alexander Schiebroek 


