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Algemene Ledenvergadering E.O.Z.C. 2020 

 

Notulen digitale ALV 2020 26 juni 2020 

Aanwezig: 

Op de piek 30 personen in beeld. Af en toe wat kinderen van de juniorclub langs vliegend bij ouders. 

 

1. Opening en agenda  

Vanaf ongeveer 19.10 loggen de eerste leden in. Om klokslag 19.30 start Alexander de 

vergadering met de spelregels rondom de digitale vergadering extra uit te leggen.  

De agenda wordt doorgenomen.  

 

2. Mededelingen, post, notulen 2019  

Post:  Enkele afmeldingen.  

  Enkele vragen met betrekking tot het rondgestuurde rooster.  

 Notulen: Worden gedeeld en doorgenomen en goedgekeurd door de leden 

 Mededelingen: Alexander meldt dat er ook dit jaar weer geen meldingen zijn gekomen bij 

onze vertrouwenspersonen. 

3. Bestuursverslag  

Terugkijkend in en om het bad: 

Het ledenaantal schommelt rond de 175, waarvan rond de 130 volledig betalend. Er is een 

grote groep babyzwemmers met bijbehorende contributie. Bij de volgende ALV zullen we dit 

duidelijker zichtbaar maken met onderscheid ingeschreven leden en betalende leden.  

Er liggen 14 groepen in het bad verdeeld over alle leeftijden. Er zijn met name bij de jeugd 

een aantal groepen minimaal bezet. Hierdoor is de beslissing genomen om het rooster voor 

komend jaar te herzien.  

De wedstrijdgroep is geraakt door het vroegtijdig stoppen van de competitie, mede door 

corona hebben we geen kans meer gehad op handhaving in de huidige klasse. We blijven 

komend jaar dus in dezelfde klasse, weliswaar met een andere naam. De C klasse.  

In totaal zijn er 42 diploma’s uitgereikt Diploma’s C (8), Snorkelen (2, 12, 7), Zwaardvis (5, 4, 

4) 

Begin van het zwemjaar 2019-2020 is het discozwemmen vanuit Boxtel overgekomen naar 

Oirschot en hiermee onder de vlag van E.O.Z.C. verdergegaan. Doordat het bad anders is en 

hierdoor minder mogelijkheden zijn is het nog niet winstgevend, het draait net gelijk. 

We hebben een grote groep instructeurs. En ook hierbij zijn weer een aantal nieuwe 

aangesloten. Ben, Helma, Ivan, Jasmijn, Lotte, Perke en Tom welkom bij de instructeurs 

groep 

In maart kregen we net als de rest van Nederland te maken met corona. We hebben de 

adviezen van het RIVM gevolgd en hebben de activiteiten van E.O.Z.C. moeten staken. Dit  
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betekende geen activiteiten in het bad, einde competitie en geen zwemkamp. Zo snel als we 

dicht zijn gegaan zijn we op 18 mei ook weer gestart. Zodra gesproken werd over heropening 

is er een commissie samengesteld. Zij hebben aan de hand van de protocollen van de KNZB 

en in overleg met Laco een plan gemaakt. We zijn verantwoord gestart en vrij vlot uitgebreid 

naar wat nu ongeveer 85% van de normale capaciteit is.  De communicatie is behalve via de 

ledenbrieven ook via de website gegaan. We hebben als bestuur gemerkt dat er een enorme 

ledentrouw is, er zijn geen leden afgehaakt vanwege corona. En dat vinden wij super!! 

Maar nu, achter de schermen zijn wij druk bezig met de compensatie, de huurpenningen 

worden opgeëist door Laco en wat betreft de compensatie vanuit Laco is op dit moment 

weinig ruimte.  De gemeente hanteert de compensatieregels zodanig dat wij daar als club 

niet voor in aanmerking komen. De gemeente is echter wel op de hoogte van onze situatie. 

Via het rijk hebben we gelukkig wel de TOGS-bijdrage ontvangen. Hoe de uiteindelijke 

compensatie er voor E.O.Z.C. en de leden uit gaat zien is nog onduidelijk. Wordt dus vervolgt.  

  

Vooruitkijken naar het komend jaar.  

Er is gekeken naar een nieuw rooster, hiervoor heeft een commissie kritisch gekeken naar de 

grootte en opkomst van de huidige groepen in combinatie met het afnemen van badwater.  

Hierbij is een plan om voor de jongste kinderen tussen babyzwemmen en onze 

diplomagroepen overlap te creëren waarop zij plezier in zwemmen kunnen behouden en 

alvast kennis kunnen maken met onze diplomagroepen. Het doel hiervan: jong beginnen, 

lang binnen. 

 

De lustrum editie van de Triatlon is dit jaar ook afgelast, deze is inmiddels doorgezet naar 3 

juli 2021. 

Afgelopen voorjaar is overleg geweest met Aegir uit Eindhoven. Het is een club gelijk aan 

E.O.Z.C. met veel jonge zwemmers die om moeten leren gaan met de combinatie 

wedstrijddruk en plezier. Het plan is om samen laagdrempelige wedstrijdjes te organiseren 

om kinderen wat meer te laten wennen voor de competitie start. Voor nu is dit even 

uitgesteld, wij hopen dat we in het najaar kunnen starten met de eerste wedstrijd.  

 

• Tussendoor de chat enkele aanpassingen in diplomagroep, complimenten voor de 

communicatie rondom de chat.  

 

 

4. Financieel verslag  

Patricia geeft een verslag van het afgelopen jaar. Een pittig eerste jaar met verschillende 

grote veranderingen.  

• De vrijwilligersvergoeding is gedigitaliseerd en daarmee een stuk makkelijker 

gemaakt.  

• We gaan met ingang van 1 juli 2020 over van een gebroken boekjaar naar een jaar 

gelijk aan het verenigingsjaar. 
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• Hier bovenop kregen we ook nog te maken met corona.  

 

 

 

 

 

Aan de hand van een grafiek legt Patricia uit dat de inkomsten en uitgaven zich de afgelopen 

jaren anders ontwikkeld hebben. De inkomsten blijven achter ten opzichte van de uitgaven.  

 

 

Met als gevolg dat er een flinke greep uit de reserves is gedaan. Om stabiliteit te  

 

 

kunnen krijgen op langere termijn is het nodig dat de contributie met €5,- per kwartaal zal 

stijgen. Dit staat volledig los van corona.  
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Technische toelichting: Badhuur en vrijwilligersvergoeding zijn flink gestegen, subsidie is de 

afgelopen jaren gelijk gebleven, zelfs in 2016 gedaald. Contributie wisselend stijging en 

daling. Conclusie: de kosten zijn harder gestegen dan de inkomsten. Lange termijn niet 

houdbaar. Afgelopen jaren zijn de reserves flink aangesproken.  Door het extra uur badhuur 

is er nog eens een extra greep in de reserves gedaan. Komend seizoen wordt dit uur 

teruggedraaid. Als vereniging hebben we stabiliteit nodig, daar is een verhoging voor nodig 

van 5 euro per kwartaal.  

 

De uitgebreide toelichting op de financiën is voorafgaand aan de ALV aan alle leden 

verstuurd. Hierop zijn verder geen vragen gekomen.  

 

Kascontrole commissie 

Sabine Denissen en Marc Michielsen hebben eerder dit jaar een avond met Patricia de 

stukken doorgenomen en een kascontrole gedaan. Marc licht dit toe met hierbij allereerst de 

complimenten voor Patricia. De stukken worden goedgekeurd met als kanttekening dat de 

financiële administratie van het zwemkamp en van het discozwemmen niet terug te zien zijn 

in de papieren. Dit heeft te maken met het feit dat deze activiteiten zichzelf dekken. Omdat 

deze wel onder de hoed van E.O.Z.C. plaatsvinden wordt dit in de toekomst wel 

meegenomen in het financiële verhaal.  

 

Alexander geeft aan dat er nog een bankrekening loopt vanuit de Triatlon. Omdat dit een 

gedeelde rekening is waarbij 3 clubs betrokken zijn en waar E.O.Z.C. borg staat voor €500,- 

blijft deze wel buiten de club boeken. Op dit moment is het zo dat deze rekening alleen winst 

maakt. 

Vanwege de aanpassing om het boekjaar niet meer gelijk te laten lopen met het kalenderjaar 

maar met het verenigingsjaar zal er een boekhoudkundig tussenboekjaar van 1-1-2020 tot en 

met 30-06-2020 opgemaakt worden. Vanaf 1 juli 2020 zijn we dan boekhoudkundig over naar 

de nieuwe systematiek. Mede hierom zal de jaarlijkse ALV worden verplaatst naar het najaar, 

waarschijnlijk oktober of november. De stemming met betrekking tot de wijziging van het 

boekjaar wordt unaniem aangenomen. 
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Voor de volgende periode is er een nieuw lid van de kascontrolecommissie nodig omdat 

Sabine aftredend is. Leny v.d. Schoot geeft aan dit op zicht te willen nemen. De 

eerstvolgende kascontrole zal gaan over tussenboekjaar Q1-Q2 2020. 

Er wordt gestemd over decharge van het bestuur voor het kalenderjaar 2019. Decharge 

wordt verleend  

 

• Chat zie knipsel, subsidie is uitgesteld, toekenning wordt afgebouwd wrs 80% oud, 

20% nieuwe regeling. Invloed van vereniging voor de maatschappij/ Oirschotse 

doelgroepen. Zwemmen/ triatlon/ discozwemmen. Verdienen met activiteiten 

buiten normale aanbod. Uitstel heeft te maken met corona.  

• Kamp en discozwemmen: naar aanleiding van de opmerking van de kascommissie 

zullen we voortaan ook een exploitatieoverzicht van deze activiteiten toevoegen aan 

de boekhouding van E.O.Z.C.  

Rooster van aan en aftreden.  

Jaar aftreden/ herkiesbaar Bestuurslid 

2020 Robert van Overbeek 

2021 Ben Vlemminx 
Patricia Peeters 
Janneke Boeijen 

2022 Alexander Schiebroek 

 Robert is dit jaar aftredend en herkiesbaar, via stemming wordt hij unaniem herkozen.  

5. Zwemtechnische zaken  

Opleiding: Afgelopen jaar is de gehele instructeursgroep opgeleid via ENVOZ. Deze cursus 

was voornamelijk voor de jongere instructeurs nuttig. Voor komend jaar is er de mogelijkheid 

om niveau 2 te starten via School for the Pool hierop zit subsidie en dit zou de club niets 

moeten kosten. Verder staat voor komende winter Life2safe weer op de planning.  

Activiteiten: 

Gestarte groepen:  

Er is een borstcrawl groep gestart met een erg stabiele opkomst. De hoop is dat deze nog iets 

zal gaan groeien. Verder zijn wij aan het begin van het seizoen gestart met Swimfun. Dit is 

een groeiende groep kinderen. Inmiddels ruim 10. (Pepijn verbetert dit via de chat met de 

mededeling dat de groep echt groter is.) 

Afgelopen jaar zijn wij aangesloten bij de solowedstrijden. Deze wedstrijden zijn niet in 

competitieverband, maar het is wel mogelijk om limieten te zwemmen tijdens deze 

wedstrijden. Voor komend seizoen hopen wij hier weer bij aan te kunnen sluiten.   
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Er stonden afgelopen zwemjaar 4 competitiewedstrijden gepland. Hiervan is er 1 afgelast ivm 

corona. Voor komende zwemseizoen staan er weer 5 gepland. 

Ook de onderlinge wedstrijden met Aegir staan in de planning voor seizoen 2020-2021 

 In oktober is het discozwemmen in Oirschot gestart. De werving van kinderen is 

aandachtspunt voor komend jaar. Hiervoor wordt door de groep ook in Best gekeken. 

Hopelijk zullen er meer kinderen aansluiten waardoor het discozwemmen uiteindelijk ook 

kan blijven bestaan.  

• Chat, meer kinderen bij Swimfun 

6. Nieuw rooster 2020 – 2021  

Ruim een half jaar geleden trok Patricia aan de bel met betrekking tot de financiën. Zij had 

kritisch de inkomsten en uitgaven naast elkaar neergezet. Hier kwamen een aantal punten 

duidelijk naar voren.  

Er is een grote groep babyzwemmers, die een lagere contributie betaalt. Het is de eerste 

groep die in aanraking komt met E.O.Z.C. en dus voor de toekomst een belangrijke groep. 

Een aantal groepen heeft een minimale bezetting van leden, maar vraagt wel om de normale 

hoeveelheid instructeurs. Hierbij werd de vroege zaterdag voor veel kinderen en ouders als 

te vroeg ervaren waardoor het bad niet optimaal gebruikt wordt.  

Dit in combinatie met de badhuur welke een enorme uitgave maakte dat er kritisch gekeken 

moest worden naar het rooster.  

Er is een commissie gestart met Anthony, Sabine van O, Suzanne, Robert en Alexander. Zij 

zijn allemaal blanco gestart met kijken, wat is het ideaal. Deze roosters zijn over elkaar 

gelegd en meegenomen in het overleg met Laco. Want om te kunnen schuiven hadden we 

medewerking van Laco nodig. Laco heeft met een aantal groepen geschoven en wij hebben 

rekening gehouden met de wensen en (on)mogelijkheden van Laco.  

Vrijdagavond is toegevoegd en de zaterdag is vervallen. Dit geeft de mogelijkheid om op 

vrijdag activiteiten te kunnen plannen als bijvoorbeeld clubkampioenschappen waarbij 

uitloop wenselijk is. Maar ook nazit in de kantine met de daarbij behorende gezelligheid van 

de club is een voordeel van de vrijdagavond. Verder is er gekeken naar tijdsblokken die meer 

gelijklopen. Dit om te zorgen voor minimale spreiding over de week bij de verschillende 

groepen.  

Verder is gekeken naar het naast elkaar laten zwemmen van groepen die elkaar opvolgen of 

waardoor kinderen zicht krijgen op de andere mogelijkheden binnen de club. Bijvoorbeeld na 

C door naar de diplomagroepen of swimfun en zo door naar starters. Hetzelfde geldt voor de 

swimkick naar de wedstrijdgroep en daarna richting masters.  

Ook is er gekozen om de trimzwemmers samen te voegen met de masters. Dit heeft wel wat 

voeten in aarde. De jonge masters wordt gevraagd een keuze te maken om terug naar de 

wedstrijdgroep of om aan te sluiten bij de masters. Met de opmerking dat het fijn zou zijn als 

wedstrijdzwemmers af en toe (met dag licentie) aan een wedstrijd deelnemen, minimaal 

eens per jaar. Dit om de club in competitieverband te steunen..  

Voor eventuele groei van de borstcrawl is ruimte gereserveerd.  

Er zijn voor de vergadering enkele vragen gekomen met betrekking tot het nieuwe rooster.  

1x een individuele vraag om een volledige groep te verschuiven.  

Dit is niet mogelijk 

Vragen vanuit de masters met betrekking tot de mogelijkheid om te schuiven binnen de 

groepen 

Er is op dit moment een grote groep masters met een matige opkomst. Op het latere 

tijdstip is de opkomst wat beter dan het vroege. Als iedereen komt dan ligt het bad 
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echt vol. Op dit moment is nog niet duidelijk wat het nieuwe tijdstip van de masters 

voor consequentie zal hebben voor de opkomst. Dit in combinatie met mogelijke 

uitloop van Corona maakt dat er nu geen beslissing genomen kan worden met 

betrekking tot schuiven. Eerst moet ervaren worden hoe dit zal verlopen en in het 

najaar zal opnieuw gekeken worden naar de mogelijkheden. 

 

• Chat: wedstrijdpunten je krijgt vervanging met langzame tijd.  

Wedstrijd meedoen, niet verplicht is afgesproken, de bedoeling is dat 

Anthony de groep motiveert om mee te doen. 

Volgend jaar telt 1 pers per categorie, degraderen kan toch niet 

7. Rondvraag: 

Hoe zit het met de jubilarissen en de zwemmer en zwemster van het jaar? Wij vinden het 

belangrijk om de trouwe leden en de zwemmer en zwemster van het jaar fysiek in het 

zonnetje te zetten. Dit betekent dat het bestuur deze groepen niet vergeten is, maar dat ze 

doorgeschoven worden naar de ALV van het najaar. 

Komt er nog een eind bbq? Het bestuur heeft helaas besloten om deze dit jaar over te slaan 

ivm corona. Wel met het idee het volgend jaar weer op te pakken. 

Er is dit jaar geen kamp, komt er nog iets als vervanging?  Allereerst is het kamp voor volgend 

jaar al gepland, op 11-13 juni 2021. Er is een kleinere activiteit mogelijk mits de maatregelen 

blijven zoals ze nu zijn. Eenieder mag hierover nadenken als dit gewenst is.  

 

8. Sluiting  

Rond 21.00 wordt de vergadering gesloten. 


