
 

 

NOTULEN  ALG. LEDENVERGADERING   31 maart  2017  
                                            2016/2017 
 
 
 
 
1)  OPENING 
Alexander opent om 19.30 uur de vergadering 
De opkomst was groot. 
 
 
 
2)  INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 
Een aantal afmeldingen. 
 
 
3)  NOTULEN JAARVERGADERING  APRIL 2015/ 2016 
De notulen zijn per email naar de leden verzonden. Er zijn geen op of aanmerkingen 
gekomen. 
 
 

4)   JAARVERSLAG  Bestuur 

We hebben een rustig jaar gehad, weinig veranderingen 

We kabbelen rustig naar het Lustrum toe. 50 jaar bestaan 

 VOG in de regioraad kwam naar voren dat bijna bij alle verenigingen de instructeurs 

en vrijwilligers een VOG verklaring hebben. 

Iedereen was van mening dat wij dat dan ook moeten regelen. 

Robert zal hier induiken. 

Verder hebben we afgelopen jaar weer wat activiteiten gehad zoals 

   Schoolzwemmen, clubkampioenschappen, kamp, bosspel, winterborrel, bbq. 

Babyzwemmen op woe en do is een groot succes 

Trimzwemmen op ma en do  mag uitgebreid worden 

Triatlon voor de tweede keer en wel op 1 juli 2017  Is al bijna volgeboekt. 

Verenigingsprofiel 

In 2015 scoorde we 58.  Heel graag wilde we dit verhogen naar 75. Is helaas niet gelukt 

we komen nu op 67,5 

  



 

 

Geldigheid diploma’s instructeurs  

Kan op termijn problemen geven, er worden geen bijscholingen meer gegeven die 

aansluiten bij de diploma s van onze instructeurs. De nieuwe vormen van bijscholing 

sluiten niet aan bij onze instructeurs.  Sabine O en Sanne zullen zoch hier in verdiepen 

 

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 

 

      

5) UITREIKING PRIJZEN EN ATTENTIES  

       

Zwemmer en Zwemster van de Junior en jeugdclub 
                    Daan v Osch en Wendy Veenhuis 
   
Zwemmer en Zwemster van de wedstrijdgroep 
                     Don Tetteroo  en Maartje Roefs 
 
 
    Jubilarissen: 
 
    10 jaar lid       Ivan Timmers, Michelle v Kroonenburg, Hilde v Eijk, John v Kuringen. 
    15 jaar lid       Jan Vlemminx 
    20 jaar lid       Niels Neggers, Jos Vlemminx 
    25 jaar lid       Dennis Prince 
 
 
 
  



 

 

Bestuursverkiezing: 
Volgens de statuten zijn we dat verplicht 
Aftredend en herkiesbaar is:  Robert v Overbeek 
Er zijn geen tegenkandidaten dus hij gaat weer voor 3 jaar verder. 
Cees van Eijk maakt kenbaar dat hij aan het eind van het seizoen dus na het 
lustrumfeest wil stoppen als bestuurslid. Hij is dan 10 jaar lid geweest. Begonnen met 
het 40 jaar feest en na het 50 jaar feest stopt hij als bestuurslid. 
Dus nu hebben we 2 vacatures binnen het bestuur 
vacature voor Marketing en Communicatie stond al langer open en nu dus ook 
vacature PR 
 

 

6)   FINANCIEEL VERSLAG 2016  en  BEGROTING 2017 

De rapportage ligt op de tafels ter inzage. 
Robert geeft een toelichting. Doordat het ledenaantal gegroeid is staan we er financieel 
nu beter voor.  
Robert geeft uitleg over de veranderingen in het subsidiebeleid bij de gemeente 
Oirschot. Alle verenigingen leveren ongeveer 10% in. Ook maakt het huidige beleid 
het lastig om een positief saldo te hebben. Daarom is het goed om vooruit te kijken 
waar we geld voor moeten/kunnen reserveren  
Wrs. moeten we volgend jaar ook meer bad huur gaan betalen en het is de bedoeling 
dat we geld reserveren voor t jubileumfeest in 2017 en voor t kamp 
De contributie kan ook wat verlaagd worden. Iedereen gaat akkoord. 
 

 

7)  Kascontrole 

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

  



 

 

8)   EOZC verzuipt in het werk: 
Te kort aan Instructeurs: 
 Nodig vrijwilligers: 
We hebben mensen nodig die EOZC een warm hart toe dragen, samen met de huidige 
vrijwilligers activiteiten organiseren, helpen bij een wedstrijd, het bestuur 
ondersteunen. 
Samen zijn we sterk. 
Perke Boeien en Sabine Denissen  willen de clubkampioenschappen op zich nemen 
 
 
9) 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 en Pleun Ruijten. 
 
Er zal een spelletjes middag in het zwembad zijn daarna een BBQ voor alle leden oud 
leden en ere leden. 
Om 20 uur start de nachtmarathon tot de volgende ochtend 8 uur  
 
   
10)  RONDVRAAG 
 Wordt geen gebruik van gemaakt     
   
 
Alexander sluit om 21.45 uur af. 
 

 

 

   

 

                    

 


