
 
 
 
 
Beste E.O.Z.C.-leden en achterban, 
 
Zoals in eerdere jaren stuur ik jullie een eindejaarsbrief met een korte terugblik en wat ruimere 
vooruitblik voor het komende jaar. Een titel heeft deze brief niet, maar had best iets kunnen wezen 
als “we zijn op de goede weg”.  
 
Als bestuur en vereniging kunnen we met tevredenheid terugkijken op een geslaagd jaar: 

 Het allerbelangrijkst is het toegenomen ledental, waarbij de teller bij het sluiten van het jaar 
staat op 125. Een jaar geleden was dat steeds net geen 100, dus een prachtige aanwas die 
door alle geledingen van de vereniging heen gaat. 

 Zwemmen staat in heel Nederland stevig op de kaart maar ook in Oirschot weten we ons 
steeds beter te profileren. Meerdere keren waren de activiteiten en prestaties van de club na 
te lezen in het Weekjournaal, meestal met foto. We stonden prominent in De Uitstraling. 
Topper was een zeer geslaagde promotieactie tijdens de Zomeravondmarkt, die we komend 
jaar zeker gaan herhalen. 

 We zijn gestart met een gestructureerd programma babyzwemmen en de overige 
onderdelen lopen gesmeerd. Uitbreiding van het beschikbare zwemwater is gevonden op de 
dinsdag - voorlopig alleen nog van 18.30 tot 19.15 - maar als de ledenaanwas doorzet zullen 
we al spoedig een verzoek om tot 20.00 uur door te kunnen gaan bij Laco neerleggen. 

 Voor het derde jaar op rij zijn deze winter weer kinderen van de hockeyclub bij ons aan de 
slag met een leuk programma, zodat ze hun lange winterstop sportief kunnen invullen. 

 De activiteitencommissie heeft twee nieuwe en actieve leden: Ron Wijfelaars en Eef van de 
Wal. Maar liefst vier nieuwe tijdwaarnemers hebben met succes een korte cursus gevolgd en 
kunnen aan de slag bij de wedstrijdgroep. Ook is een flink aantal jonge instructeurs bereid 
gevonden om snorkel- en andere lessen te verzorgen. Alleen voor het bestuur zoeken we 
(nog steeds) naar invulling van de vacante post Marketing / PR.  

 
Het zwemlesprogramma Superspetters konden we helaas niet opstarten; Laco vond dat een te direct 
concurrerende activiteit voor hun eigen lesprogramma. We verschillen hierover nog steeds 
hartgrondig van mening en geven niet op om weer een vorm van zwemles in ons programma op te 
kunnen nemen. De zwembond KNZB steunt ons hierbij in grote mate maar staat vaak ook 
machteloos tegen de soms in rots gehouwen standpunten van Laco. 
 
Voor het komend jaar staat een aantal onderwerpen op de agenda die, naast de vaste onderdelen, 
onderzocht of uitgevoerd gaan worden. Tijdens de algemene ledenvergadering van mei 2014 is met 
een interactieve enquete gepolst waar de vereniging behoefte aan heeft. Op de achtergrond is onder 
aanvoering van Martijn van den Berk een (tijdelijke) beleidscommissie aan de slag gegaan met het 
ontwikkelen van een visie voor de toekomst. Dit heeft geleid tot een tussenstand waar we nu staan 
en waar we naar toe willen met E.O.Z.C.  Onlangs heeft u al een uitnodiging gekregen voor een heuse 
clubavond waar we het aangename met het nuttige willen combineren. Tijdens deze avond willen we 
graag met een groot aantal leden van gedachten wisselen over de bevindingen van de beleids-
commissie en een aantal vragen aan jullie voorleggen.  
 
Kom daarom allemaal naar de eerste E.O.Z.C.-CLUBAVOND: 

Vrijdag 30 januari, aanvang 20.00 uur 
Locatie: De Heistal, Koningshof 3 

  



Op die avond zullen we ook een sponsoractie aankondigen waarmee we binnenkort de Oirschotse 
middenstand en inwoners gaan verrassen. Ik kan er nu nog niet over uitweiden maar het is een 
unieke actie met voor alle betrokken partijen zeer positieve kanten. Financieel staat de vereniging er 
aardig voor, maar met de bezuinigingsgolf die vanuit politiek Den Haag over het land en met name de 
gemeentes wordt uitgestrooid willen we ons alvast wapenen voor onzekerheden uit de toekomst. 
 
Verder zijn we door de gemeente gevraagd om deel te nemen aan het Sportgala op zaterdag 21 
februari. Zoals de meesten van jullie nog wel zullen weten maakten we twee jaar geleden een 
spectaculaire indruk met de duiktank in sporthal de Kemmer. We hebben iets soortgelijks in 
gedachten maar zijn nog in de beginfase van de voorbereidingen. Nadere berichten hierover volgen 
vanzelfsprekend nog.  
 
Op het gebied van onze interne en externe communicatie valt nog het nodige te verbeteren. De 
website mag worden geactualiseerd en de berichtjes op onze Facebook- en Twitterpagina’s zijn maar 
heel magertjes en ongestructureerd. Het zou toch mooi zijn als we af en toe Oirschots trending topic 
weten te worden. Deze brief zou ook in de vorm van een periodieke digitale nieuwsbrief kunnen 
worden verstuurd, gespreid over een aantal vaste momenten door het jaar. Gestructureerde 
welkomsinformatie  naar nieuwe leden of anderen die nog niet weten dat ze lid willen worden. 
Genoeg te doen dus maar als bestuur komen we er niet aan toe. Wie voelt zich geroepen om ons 
hierbij een handje te komen helpen? 
 
Daarmee ben ik weer aanbeland bij mijn stokpaardje: het verder betrekken en activeren van de 
vereniging en achterban, met name gevormd door ouders van de jeugdige leden. Een regelmatig 
terugkerend punt van zorg en soms spanning. Vele schouders maken het werk licht en een 
aansprekend voorbeeld hiervan is de eerder genoemde aanwas bij de tijdwaarnemers. 
Tijdens de ledenvergadering hebben we een overzicht gepresenteerd van het aantal uren dat aan 
ondersteuning nodig is om de vereniging aan haar basisbezigheid zwemmen toe te laten komen. Een 
factor van bijna 1 op 2; één uur vrijwilliger (bestuur, commissies en anderen) of instructeur op 2 uur 
zwemmen. Dat is op zich zo erg niet, ware het niet dat de ondersteunende inzet veelal door een zeer 
beperkt groepje wordt geleverd. Wellicht dat we dit ook tijdens de clubavond even kunnen 
bespreken, maar anders komt het tijdens de eerstvolgende ledenvergadering ongetwijfeld weer aan 
bod. 
 
Beste mensen, allemaal enorm bedankt voor het vertrouwen dat we het afgelopen jaar mochten 
ervaren. Zwemmen staat te boek als een individuele sport. Sinds kort ben ik ook zelf gaan 
trimzwemmen en ervaar de club nu niet alleen meer vanaf de zijlijn of van achter het glas of 
bestuurstafel. Ik kan niet anders dan concluderen dat onze ondertitel “de gezelligste vereniging van 
Oirschot” volledig wordt waargemaakt. 
 
Ik wens jullie een goede jaarwisseling en een gezond, sportief en natuurlijk spetterend 2015! 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
 
Alexander Schiebroek 
 
 
December 2014 

                            
 


