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Algemene Leden Vergadering E.O.Z.C.  
Vrijdag 5 april 2019 
    
Notulen ALV 2018-2019  
Aanwezig 65 personen 
 
 

1. Opening 
Alexander opent de vergadering.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen ingekomen stukken 
Er zijn enkele afmeldingen van leden gekomen. 
 

3. Goedkeuring notulen ALV 2017/2018 
De notulen zijn samen met de uitnodiging van vanavond verstuurd naar alle leden. 
Opmerking van Alexander: Punt 8 kascontrolecommissie aan het hele bestuur wordt 
decharge verleend niet alleen aan de penningmeester 
 

4. Bestuursverslag  
In het bad: Het ledenaantal is al een aantal jaren stabiel.  
De wedstrijdgroep van E.O.Z.C. blijf waarschijnlijk in de D2, op dit moment is het nog 
niet bekend, maar in de loop van april wordt dit bekend.  
De borstcrawlcursus is weer zeer enthousiast ontvangen. We hopen dat er enkele 
borstcrawlers zullen blijven hangen.  
Aan het bad: Het afgelopen jaar zijn we druk geweest met de aanvraag van VOG’s 
voor alle instructeurs en officials. Verder heeft het kaderde cursus BLS/AED gericht 
op zwemmen gevolgd. We kunnen hiermee weer even vooruit. Afgelopen jaar 
hebben Vivian, Edith, Bianca en Catheleine de cursus tot official gevolgd en met goed 
resultaat afgerond. Ook zijn er 3 nieuwe instructeurs gestart. 
Vooruitkijken: Het komend seizoen zal het zwemrooster aangepast worden, we 
hopen zo optimaal gebruik te kunnen maken van het badwater. Ook wordt er een uur 
extra badwater afgenomen zodat we kunnen starten met een groep gericht op 
kinderen die graag willen zwemmen maar geen behoefte hebben aan een diploma. 
We merken dat deze vraag er is.  
De stand buiten het bad: Alexander was aftredend en herkiesbaar, zonder stemming 
aangenomen. De bestuurssamenstelling blijft hierdoor uit dezelfde personen bestaan 
als het afgelopen jaar. Patricia Peeters zal het penningmeesterschap overnemen van 
Robert van Overbeek.  
 
Rooster van aftreden: 

Jaar aftredend/ herkiesbaar Bestuurslid 

2019 Alexander Schiebroek 



 

 www.eozc.nl 
 

2020 Robert van Overbeek 

2021 Ben Vlemminx 
Patricia Peeters 
Janneke Boeijen 

 
 

5. Zwemmers en Zwemsters van het jaar 
Ook dit jaar is er weer fanatiek gezwommen door onze leden. Reden om enkelen 
extra in het zonnetje te zetten. Een aantal instructeurs heeft zich gebogen over de 
nominaties en de winnaars 
Bij de juniorclub zijn er zowel bij de jongens als de meisjes 3 genomineerden Sven, 
Teun V, Ronny, Phoebe, Jipke en Lieke. De titels gaan dit jaar naar Teun V. en Phoebe. 
Phoebe is helaas niet aanwezig, maar zal tijdens de eerstvolgende snorkel les 
gehuldigd worden in het bijzijn van haar zwemmaatjes.  
Ook bij de wedstrijdgroep zijn er bij de dames en heren 3 genomineerden. Bram, 
Pepijn, Teun de K, Loes, Suzanne en Sien. Hier gaan de titels dit jaar naar Bram en 
Loes. 
 

6. Financieel verslag 
Robert geeft toelichting op de financiën. De verwachting is dat de kosten komende 
jaren zullen stijgen. Het subsidiebeleid van de gemeente wordt onder de loep 
genomen en dit in combinatie met een toename in de badhuur ten gevolge van de 
belastingverhoging naar 9%.Dit zorgt er voor dat we niet onder een verhoging van de 
contributie uit komen. Deze verhoging zal 10 euro per jaar zijn. De contributie van 
het babyzwemmen gaat naar 65 euro per jaar inclusief KNZB contributie.  
De kascommissie bestaande uit Sabine Denissen en Yvonne Aerts heeft de stukken 
doorgenomen met Robert en geeft het bestuur decharge.  
Yvonne is aftredend uit de commissie en zal voor het zwemjaar 2019-2020 opgevolgd 
worden door Mark Machielsen. Sabine blijft zittend in de commissie 

 
7. Verenigingsprofiel  

Ten opzichte van 2015 is een stijgende lijn te zien. Groei van het aantal leden zit tegen 
maximaal aan met de huidige ruimte in het bad. Het plan van het bestuur is om de 
komende 2 jaar aan een beleidsplan te werken. Zodat dit eind seizoen 2021 klaar is.   
 

8. Pepijn Smits 
Het bestuur heeft Pepijn Smits gevraagd om ambassadeur te worden van E.O.Z.C. Hij 
zal het gezicht op de website worden. Hierbij zal hij komend jaar een clinic geven aan 
de wedstrijdgroep en de swimkick. Zijn eerste stappen als ambassadeur heeft hij 
afgelopen januari genomen bij de ondersteuning bij het sportgala. Mocht zijn agenda 
het toelaten proberen we natuurlijk om hem meerdere momenten in het jaar op de 
club te laten zijn.  

 
9. PR 
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Na veel werk de afgelopen maanden is 
vandaag eindelijk de nieuwe 
website live gegaan, de komende 
periode zullen er waarschijnlijk nog wat kleine puntjes op i gezet worden. Als er leden 
zijn die op en aanmerkingen hebben dan horen wij dat natuurlijk graag. Ook is er 
aandacht geweest voor het nieuwe clubtenue. Patricia laat deze zien. Mochten er 
leden zijn die nog een badmuts nodig hebben dan kan dit via Patricia. Ook is er hard 
gewerkt aan verschillende flyers gemaakt. De bedoeling is dat hierdoor de club op 
verschillende momenten beter zichtbaar wordt in en om het zwembad.   
 

10. Rooster 2019-2020  

Sabine van Overbeek geeft uitleg met betrekking tot het nieuwe zwemrooster en 

waarom deze keuze gemaakt is. Grootste verschuiving is waarschijnlijk de 

trimzwemmers naar de dinsdag en het extra uur op zaterdagochtend vroeg.  

 

11. Opleidingen  

Ben vertelt over de stand van zaken met betrekking tot de opleidingen. Alle 

instructeurs hebben begin 2019 de cursus BLS/ AED gevolg. Deze bestond uit 2 dagen 

waarvan tijdens de tweede dag specifiek aandacht besteed is aan hulp bieden in het 

zwembad. Hiernaast staat de basisopleiding vanuit de ENVOZ op de planning voor 

het komende jaar. Deze zal worden gegeven vanuit ENVOZ, waarschijnlijk in het 

najaar. Ook staan voor Yvonne en Suzanne de niveau 3 opleiding van de KNZB op de 

planning. Wanneer dit echter zal plaatsvinden is nog niet bekend. 

 

12. Jubilarissen   
Ook dit jaar is er weer aandacht voor een aantal trouwe leden. De jubilarissen vanaf 
10 jaar worden in het zonnetje gezet. Voor de afwezige leden wordt de attentie 
meegegeven. 
10 jaar Jana de Laat, Emmy Schiebroek, Michelle van Kroonenburg, Ivan Timmers 

15 jaar Pieter Vlemminx, Jan Vlemminx 

20 jaar Sanne van Kuringen 

25 jaar Kyra van de Schans, Carlijn van Hout, Dennis Prince 

30 jaar Sabine van Overbeek 

 

13. Rondvraag 
Er gaat een gerucht dat Laco overgenomen zou zijn. Volgens de berichten van het 
bestuur is dit echter niet juist. Wel is sinds kort de nieuwe manager, Martijn Dirks bij 
Laco gestart. Deze is allen voor de locatie Oirschot.  
 

14. Sluiting 
Alexander sluit de vergadering om 21.35 
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