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Oirschot, 24 juli 2021 

 

Beste leden, 

Zwemseizoen 2020-2021 zit er weer op, tijd voor vakantie. Onze laatste klus van dit seizoen is het 
schrijven van een zomerbrief met wat laatste nieuwtjes. 

Na de zomer hopen we weer in het vertrouwde zwemschema van start te kunnen. Er zijn aardig wat 
wijzigingen in de groepen, waardoor er wat geschoven moest worden binnen de beschikbare tijdsblokken. 
Het nieuwe schema treffen jullie als bijlage.  
Natuurlijk moet er ook nu weer een voorbehoud gemaakt worden voor de coronatoestand per begin 
september. Nadere berichten hierover volgen t.z.t., indien nodig. 

De aanvang van het nieuwe seizoen is gepland op maandag 6 september. In de tweede week, op 
woensdag 15 september, zal zwemspullen.nl met een kraampje aanwezig zijn in het zwembad. Daar 
worden allerlei benodigdheden en zwemkleding tegen schappelijke prijzen aangeboden. De winkel achter 
zwemspullen.nl is al een aantal jaren onze voornaamste leverancier van zwemmaterialen. 

Met groot genoegen maken we melding van de (her-)oprichting van een Technische Commissie (TC). Deze 
commissie houdt zich primair bezig met alle zwemtechnische zaken. Te denken valt aan het opstellen van 
een gebalanceerd schema, opleidingen voor instructeurs, aandacht voor veiligheid in en om het bad plus 
de daarvoor benodigde cursussen, diplomazwemmen, etc. Het wedstrijdzwemmen valt hier niet onder, 
daarvoor hebben we een aparte commissie Wedstrijdzwemmen. De TC kan zelfstandig afwegingen maken 
en beslissingen nemen binnen door het bestuur en zwembond vastgestelde kaders en rapporteert aan het 
bestuur. In de commissie gaat bestaan uit vijf leden uit het hart van onze vereniging: Sabine van Overbeek 
(vz), Nienke van Vroenhoven, Suzanne Gerits en Anthony van Hout en er is nog een vacature. Namens de 
hele vereniging wensen we de TC heel veel plezier en succes toe. 

Op financieel vlak kunnen we een kleine update geven over de coronavergoedingen vanuit de TVS-
regeling (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties). We hebben inmiddels bericht ontvangen 
dat onze aanvraag over het vierde kwartaal 2020 is goedgekeurd. Het toegezegde bedrag is helaas nog 
niet ontvangen. Aangezien we in dat kwartaal voor een flink deel wel hebben kunnen zwemmen zal de 
compensatie minder bedragen dan de contributie over die periode en uitkomen op ongeveer 40%.  
*** Voor het derde kwartaal 2021 zal eind juli de facturatie en incasso plaatsvinden; deze is dus nog 
zonder enige compensatie.***  

Over het eerste kwartaal 2021 is door Laco een verzoek voor compensatie ingediend bij de overheid, 
onder de bepalingen van de derde TVS-regeling. De regelingen kennen in elk kwartaal andere 
voorwaarden en beschikbare bedragen, waardoor we niet kunnen aangeven hoe groot de compensatie 
gaat worden. Maar aangezien het eerste kwartaal nauwelijks is gezwommen (alleen in de laatste paar 
weken van maart door de C-groep en het Kleuterzwemmen), hebben we natuurlijk hoog ingezet. 
Uitsluitsel hierover verwachten we niet voor oktober.  
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In de afgelopen maanden heeft onze penningmeester zich beziggehouden met het inrichten van een 
nieuw administratief pakket. Dit maakt onderdeel uit van het programma Sportlink, waarin ook de 
ledenadministratie wordt bijgehouden. De eerste ervaringen zijn zeer positief en met name de 
uitgebreide rapportagemogelijkheden maken de verantwoording een stuk eenvoudiger. Om de 
verwerking van het boekjaar 2020-2021 van goedkeuring te voorzien hebben we Erik van der Heijden 
gevraagd als tweede lid in de kascommissie, naast Leny van der Schoot. Zij zullen namens de leden hun 
controlerende taak verrichten en daarover rapporteren in de ALV van komend najaar.  

Vanuit Laco hebben we de vraag gekregen of wij wellicht leden hebben die een vakantiebaantje bij Laco 
willen vervullen. Het werk varieert van toezicht houden op het bad (onder eindverantwoordelijkheid van 
een Laco medewerker) tot meehelpen achter de bar. Laco biedt een opleidingentraject aan tot life-guard. 
Geïnteresseerden (mogelijk vanaf 16 jaar, maar bij voorkeur vanaf 18 jaar) kunnen zich melden aan de 
balie bij het zwembad. 

Tenslotte doen we wederom een oproep aan leden, ouders of andere betrokkenen bij onze club, om een 
taak te vervullen, groot of klein. Op diverse plekken binnen de club kunnen we altijd wel versterking 
gebruiken. Al is het maar in een reservepositie, zodat we weten wie we kunnen benaderen mocht er 
ergens een gat vallen in de bezetting. We stellen het zeer op prijs als we een berichtje mogen ontvangen 
van eventuele beschikbaarheid of belangstelling. Met de tijdsbelasting valt het doorgaans erg mee en hoe 
meer schouders, hoe lichter het werk. 
 
 
Wij wensen jullie een fijne en ontspannen vakantie toe. Blijf gezond, geniet ervan en dan ontmoeten we 
elkaar weer in september. 
 
 
Hartelijke groet, 

Alexander 
Janneke 
Robert 
Ben 


