
 
 
 
NOTULEN  ALG. LEDENVERGADERING   8 April 2016  
                                            2015/2016 
 
 

1)  OPENING 
Een Half uurtje later dan gepland kon Cees v Eijk de vergadering openen. 
Niet iedereen was op tijd en de beamer werkte niet. 
De opkomst was net als voor gaande jaren mager. 
 

 
 

2)  INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 
Een aantal afmeldingen. 
Geboortekaartje van Niek v Vroenhoven zoon van Nienke en Nikkie v Vroenhoeven  
Cusiel 

 
 

 
3)  NOTULEN JAARVERGADERING  APRIL 2015 

De notulen zijn per email naar de leden verzonden. Er zijn geen op of aanmerkingen 
Cees bedankt de notulist. 
 

 

4)   JAARVERSLAG  2015 

Het ledenaantal is gegroeid naar 150.  Voor bep. onderdelen hebben we een wachtlijst. 

Kunnen we meer water huren? Hebben we dan ook meer instructeurs nodig? Hebben 

we een ledenstop? 

EOZC is in beweging, we staan regelmatig in de plaatselijke krantjes, we zijn te vinden 

op de zomeravondmarkt. 

De wedstrijdgroep is gepromoveerd. Angeline Swaans is gestart als trainer swimkick 

Baby zwemmen is een groot succes voortaan op donderdag en woensdagavond 



Trimzwemmen is een grote groep, willen graag 2x per week gaan zwemmen extra op 

maandag. 

Schoolzwemkampioenschappen weer een grote opkomst. 

Clubkampioenschappen gehad. 

Afgelopen jaar geen Swimstar als gevolg van capaciteitsgebrek 

Cursus  BLS hulpverlener [ reanimatie bij kinderen, redden uit het water] voor alle 

instructeurs 

 

Relatie met Laco: 

Nieuwe regiomanager Jan Sudders 

Wisselwerking op het bad gaat weer iets beter 

We krijgen bij schoolzwemkampioenschappen het water gesponsord 

Nieuwe materialen aangeschaft 

 

Bestuur 

Bestaat uit vier personen 

Vergaderen maandelijks, vaak schuift er een trainer instructeur of commissielid aan 

Overleg met Gemeente ivm subsidiebeleid 

Overleg met KNZB accountmanager Christel Morawek 

Aanwezig bij overleg KNZB regio zuid 

Afgelopen jaar een huishoudelijk regelement samengesteld, als aanvulling op de 

statuten. De vergadering heeft hier geen op of aanmerkingen op, dus goedgekeurd 

 

Sponsoractie: 
Voordeelbommetje: Er is door een aantal mensen hard gewerkt uiteindelijk 38 

winkelaars bereid gevonden. De actie loopt tot mei 2016. 

Netto opbrengst is €1750,= en 10 nieuwe leden. 

Het wordt niet meer herhaald wegens grote tijdsbelasting 

 

Activiteitenoverzicht: 

 

Junior en jeugdclub: waaronder zwemvaardigheid snorkelen en C diploma 

Wedstrijdgroep:  swimkick en speedo 

Volwassenen: Masters en Trimzwemmers 

Baby/ Peuter zwemmen: een ouder zwemt met z’n kind 

Andere activiteiten : schoolzwemkampioenschappen, zwemkamp, grote clubactie, 

clubkampioenschappen, swimstar [alleen als er voldoende capaciteit is] 

 

      



5) UITREIKING PRIJZEN EN ATTENTIES  

       

          
  
 Zwemmer en Zwemster van de Junior en jeugdclub 
                    Jamy Jongbloed  en Eefke v Kastern 
   
Zwemmer en Zwemster van de wedstrijdgroep 
                     Sil Verouden  en  Kim Schellekens 
 

 
 

    Jubilarissen: 
 
    10 jaar lid       Gijs vd Ven 
    15 jaar lid       Anne vd Laar en Marieke Markgraaf 
    20 jaar lid        
    25 jaar lid      
 
 
 
Bestuursverkiezing: 
Volgens de statuten zijn we dat verplicht 
Aftredend en herkiesbaar is:  Alexander Schiebroek 
Er zijn geen tegenkandidaten dus hij gaat weer voor 3 jaar verder. 
Nog steeds is er een vacature voor Marketing en Communicatie 

 

 

6)   FINANCIEEL VERSLAG 2015  en  BEGROTING 2016 

De rapportage ligt op de tafels ter inzage. 
Robert geeft een toelichting. Doordat het ledenaantal gegroeid is staan we er financieel 
nu beter voor.   
Wrs. moeten we volgend jaar wel meer bad huur gaan betalen en het is de bedoeling 
dat we geld reserveren voor t jubileumfeest in 2017. 
De contributie kan ook wat verlaagd worden. Iedereen gaat akkoord. 
 

 

 

7)  Kascontrole 

Jos Vlemminx en Anne vd Laar hebben de boekhouding en de kas gecontroleerd in 
Febr. 2017. Anne en Jos doen hiervan verslag, alles zag er keurig netjes uit. Aan de 
penningmeester wordt Decharge verleend. 
Benoeming nieuwe Kascommissie: 
Anne vd Laar treed af en Maaike Cusiel zal hem opvolgen en volgend jaar samen met 
Jos Vlemminx de kascontrole doen. 



 

 

8)   Kracht van vrijwilligers: 
Vrijwilligers zijn voor een vereniging onmisbaar, dus ook voor EOZC. 
Vaak zien we toch steeds dezelfde mensen die zich inzetten voor de club. 
In het huishoudelijk reglement hebben we opgenomen dat we t op prijs stellen als 
ouders zich voor een bep. Activiteit, groot of klein maakt niet uit, inzetten. 
Samen zijn we sterk. 
 
Triatlon: 
 
EOZC gaat samen met De Pedaleur en de Atletiek verenging een triatlon organiseren. 
In het Groene Woud 
Er is mogelijkheid om een 1/4 of een 1/8  triatlon alleen te doen of een1/4 met z’n drieën 
de zgn. Trio 
Leeftijd boven de 16 jaar 
Dit alles gaat in het weekend van 2 en 3 juli gebeuren. 
 
Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig. 
 
 
Jubileumcommissie: 
 
15 juni 2017 bestaat EOZC 50 jaar 
 
Er is een commissie samengesteld om er een spetterend weekend van te maken. 
De commissie bestaat uit: 
Perke Boeijen, Sabine Denissen, Sabine v Overbeek, Pieter Prince, Emmy Schiebroek, 
Gijs vd Ven, Jochem v Eijk, Maartje Roefs. 
 
De commissie wil alleen maar kwijt dat het weekend gepland is op 8 en 9 juli 2017 en 
dat ze nog veel hulp van vrijwilligers kunnen gebruiken. 
 
Noteer maar alvast in je agenda. 

 
   

 
9) RONDVRAAG 

Wordt geen gebruik van gemaakt     
   

 
Cees sluit om 21.00 uur af. 

 

 

 

   



 

                    


