Winterbrief 2017
Beste E.O.Z.C.-ers,
Vorige week veroverde Ranomi Kromowidjojo vijf gouden medailles en één zilveren plak op
het Europees Kampioenschap korte baan in Kopenhagen. Een beter Kerstgeschenk had de
Nederlandse zwemsport zich niet kunnen wensen, zeker na de teleurstellende prestaties in
Rio. Merken wij daar als E.O.Z.C. dan ook iets van? Wij betalen namelijk - via de KNZB
contributie - ook mee aan deze nationale toppers en het zou mooi zijn als we daar op een of
andere wijze wat van terugzien, naast de mooie en inspirerende TV-beelden.
De landelijke cijfers laten een geringe teruggang zien in de ledentallen van de
zwemverenigingen. We mogen ons verheugen op een positieve uitschieter, want onze club
presteert fantastisch. Of het een effect van het lustrum is, of gewoon de fijne flow waarin we
meedeinen op de golven in het bad; hoe dan ook hebben we een mooie boodschap aan het
eind van dit 50e jaar E.O.Z.C.
Graag vermelden we nog eenmaal de vier ereleden die tijdens de lustrumviering werden
gehuldigd: Cees van Eijk, Pieter Prince, Martijn van den Berk en Sabine van Overbeek. Om
uiteenlopende redenen werden ze in het zonnetje gezet, maar de rode draad voor dit viertal
was een uitzonderlijk hart voor de club wat tot uitdrukking kwam door een jarenlange
enthousiaste inzet op allerlei fronten. HULDE!
Na het vertrek van Cees als bestuurslid zijn we er verrassend snel in geslaagd om maar liefst
twee nieuwe bestuursleden aan te trekken: Janneke Boeijen en Patricia Peeters. Als
betrokken zwemmoeders maar redelijk onervaren als bestuurder hebben ze de afgelopen
maanden de club beter leren kennen en inmiddels een vaste plek aan de bestuurstafel
ingenomen. Janneke heeft zich ontfermd over het secretariaat en de ledenadministratie,
Patricia zal zich op onze marketing en communicatie gaan richten. Ik hoop dat de vereniging
nog vele jaren mag profiteren van hun inspanningen.
Het ledental is, na een korte hapering om over de honderdvijftig te komen, weer gestaag aan
het groeien. Inmiddels zijn er ledenstops op diverse onderdelen, met name bij de groepen
diploma C, Snorkelen en Zwaardvis. We merken ook dat de instructeurs en leden zich goed
voelen bij het zwemprogramma van Envoz, waar we na de zomer mee zijn gestart. Het geeft
meer vrijheid in de uitvoering van het lesprogramma en de zichtbare resultaten zijn er alleen
maar op vooruit gegaan.
Als klap op de vuurpijl gaan komend jaar maar liefst zes personen starten met de cursus
tijdwaarnemer. Daarmee worden de inspanningen rondom de wedstrijden over veel meer
schouders verdeeld maar het zegt ook veel over de betrokkenheid van deze deelnemers bij de
zwemsport en de club. Namens het bestuur alvast heel veel succes gewenst tijdens de cursus.

Een verdere groei van de vereniging is steeds lastiger te realiseren, gezien het gebrek aan
beschikbare tijdstippen waarop we bij Laco het zwembad kunnen huren. Sommige groepen,
zoals de masters en de trimzwemmers, kunnen nog iets uitbreiden maar de rek is er wel een
beetje uit. Toch hebben we nog een gaatje weten te vinden: half februari willen we gaan
starten met een cursus vrije slag voor volwassenen.
Deze les wordt gegeven op zaterdag van 7:30 – 8:30 uur in de ochtend en wordt verzorgd door
trainer Anthony van Hout. De doelgroep is in ieder geval gericht op de zwemmers van onze
Triathlon Het Groene Woud (komend jaar op zaterdag 30 juni), maar er schijnt ook daarnaast
een grote behoefte te bestaan om de borstcrawl bij te spijkeren. Komende tijd gaan we hier
via Facebook en Weekjournaal deelnemers voor werven. Een mooi neveneffect zou zijn als er
deelnemers zijn die vast lid van de club worden. Overigens kan Anthony wel een assistent
gebruiken, dus als daar animo voor bestaat, dan horen we het graag.
Eén van de zaken waar Patricia zich mee gaat bezighouden is het maken van een nieuwe
website voor de vereniging, waarbij we worden geholpen door Gust van de Wal. Met het
nieuwe logo is ook een nieuwe huisstijl aan het ontstaan, die met vlaggen, banners, de
lustrumhanddoeken en straks ook op de website steeds beter als geheel tot uiting komt.
Tijdens de besprekingen over de website is ook een lastig punt aan de orde gekomen, namelijk
hoe om te gaan met foto’s van onze leden. Portretrecht is nooit zo’n issue geweest, maar het
tonen van zwemmers en zwemsters in badkleding is in het digitale landschap aan steeds meer
regels en risico’s gebonden. We hebben ons verdiept in hoe andere verenigingen hiermee
omgaan en wat de K.N.Z.B. voorschrijft op dit gebied. Gebleken is dat we hier niet te licht over
moeten denken en dat heeft ons doen besluiten om dit thema de komende tijd breder te gaan
bespreken binnen de club. We zullen hiervoor een tijdelijk comité instellen om het bestuur
van advies te voorzien. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 april (save the date!)
komen we hier uitgebreid op terug.
Het bovenstaande werd afgelopen week nog eens nadrukkelijk aan de orde gesteld met de
publicatie van het rapport van Commissie De Vries over seksuele intimidatie en misbruik in
de sport. Dit rapport is opgesteld in opdracht van sportkoepel NOC*NSF waar wij via de
K.N.Z.B. ook deel van uitmaken. De zwembond maakt zich al jaren sterk voor een sportief en
veilig zwemklimaat. De komende tijd zullen we ongetwijfeld aan de slag moeten met
aanbevelingen van de commissie. Daarop vooruitlopend waren we natuurlijk al gestart met
het aanvragen van de Verklaringen Omtrent Gedrag (V.O.G.) van alle vrijwilligers die met
bestuurlijke of zwemtechnische zaken betrokken zijn binnen de club. Inmiddels hebben de
meeste instructeurs, officials en alle bestuursleden hun V.O.G. inmiddels overlegd. Daarnaast
beschikken we sinds afgelopen zomer over twee vertrouwenspersonen waarmee in 100%
gegarandeerde vertrouwelijkheid over bedenkelijke handelingen of toenadering kan worden
gesproken. Hun contactgegevens staan op de website.

Uiteraard kan ook te allen tijde met het bestuur contact opgenomen worden mocht zich iets
voordoen op of rond het bad dat als ongewenst wordt beschouwd. We hopen dat we hiervan
gevrijwaard blijven, maar met de schrikbarende bevindingen in het rapport van de commissie
(bijna één op de acht sporters heeft wel eens met dit onderwerp te maken gehad!) is het
realistisch om uiterst alert te zijn op dit gebied. Dat geldt voor iedereen binnen of betrokken
bij de club en we willen u dan ook vragen om dit onderwerp openlijk te bespreken.
Nog wat laatste berichten tot besluit en gelukkig van minder serieuze aard.


Op vrijdag 29 december organiseren we een Winterborrel bij de schaatsbaan; een
uitnodiging hiervoor heeft u eerder al ontvangen. Om het lustrumjaar goed te
besluiten pakken we het dit jaar wat breder aan en is iedereen van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn, we stellen twee consumpties per lid ter beschikking en de
jongste leden krijgen een kaartje voor op het ijs. Aanvang 17:00 uur.



Vanaf 1 januari is het mogelijk om in te schrijven voor de Triathlon die komend jaar op
zaterdag 30 juni wordt gehouden. Nadere informatie hierover is of komt beschikbaar
via de website www.triathlonhetgroenewoud.nl.



Op zaterdag 27 januari is de zesde editie van het Sportgala, dit jaar op sportpark ’t
Horstje in Spoordonk. Om 18:00 uur start een verbroederingstoernooi, dit jaar is dat
midgetgolf onder leiding van de Nederlandse kampioenen uit Spoordonk. Om 20:00
uur start de sportquiz en aansluitend de huldiging van Oirschotse topsporters en
uitreiking van allerlei prijzen. Wil je ergens aan meedoen, stel dan een leuk team
samen en meld je snel aan via onze mailbox info@eozc.nl.



De K.N.Z.B. – Regio Zuid heeft een prijs ter beschikking gesteld aan de vereniging die
de leukste, mooiste of origineelste vlog weet te maken. De hoofdprijs bedraagt € 750,de tweede prijs is € 250,-. We verwachten niet erg veel concurrentie, dus dit ligt voor
het oprapen. Wie maakt zich sterk om hier een succes van te maken?

Beste leden, ouders en andere betrokkenen,
Het bestuur wenst jullie allemaal bijzonder fijne Kerstdagen en alvast een voorspoedig en
vooral spetterend 2018.
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