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            5 juli 2019 
 
Zomerbrief 2019 
 
Beste leden van E.O.Z.C., 
 
De laatste banen worden gezwommen, diploma’s zijn uitgereikt en de eerste hittegolf is een feit; 
kortom, het is weer zomer. Een tijd om even in de ruststand te gaan, of voor anderen juist een 
mooie gelegenheid om actief de zinnen te verzetten. Graag geef ik jullie een terugblik en wat stof 
om bij weg te denken of mee te nemen tijdens het zomerreces. 
 
Ik ga op vakantie en ik neem mee… Een leuk woordspelletje voor tijdens een lange rit of reis waarin 
wat tijd moet worden overbrugd. Ik neem een verrekijker mee. Handig tijdens wandelingen, 
waarbij je de omgeving globaal in je kunt opnemen maar af en toe beter in detail naar een 
vergezicht of berghelling kan kijken. Een bruine vlek ergens ver weg blijkt een fazant of roofvogel 
te zijn. Speurend langs die rotshelling hoop je een steenbok te spotten. Maar deze verrekijker kan 
ook handig zijn om beter naar andere mensen te kijken. Het is sowieso goed om af en toe eens 
wat langer op je naaste in te zoomen, en zet de verrekijker dan in om echt verder te kijken. Als 
verderkijker dus. Voorbij langs de façade van facebook en Instagramposts, hoe zorgvuldig ook 
opgebouwd. Voorbij het typeplaatje van de auto of de kettingen om hals en pols. Zien wat er is, 
zoeken naar wat er ook nog is. Vragen stellen soms. En dan even doorvragen. “Hoe gaat het?”, 
meestal beantwoord met een obligaat “ja, goed hoor”. Hoe vaak gaat er geen wereld aan niet-zo-
goede zaken schuil achter die “goed hoor”. Neem deze zomer even de tijd voor jezelf, voor die 
ander, een vriend of vriendin, partner, kind of ouder en stel de vraag ook eens aan jezelf. 
Verderkijken kan namelijk ook heel goed in de spiegel. 
 
Enfin, genoegd bespiegeld… 
Het was weer een prima jaartje voor onze E.O.Z.C. We kunnen terugkijken op een relatief rustig 
jaar met een gering aantal mutaties in ons ledental, in de commissies en de diverse groepen waarin 
we onze sport bedrijven. Tijdens de ledenvergadering in april gaven we elkaar een mooie 7 als 
rapportcijfer, we lanceerden de nieuwe website en haalden met Pepijn Smits een prima 
ambassadeur voor onze club en de zwemsport in Oirschot binnen. Van het babyzwemmen tot aan 
de trimzwemmers zit de sfeer er goed in. Bij de diplomazwemmers zijn weer mooie resultaten 
behaald en onze wedstrijdgroep wist haar positie in de D2 te behouden. Ook buiten het bad speelt 
onze club haar deuntje mee, met de Triathlon als meest in het oog springende activiteit.  
 
Kijken we verder vooruit, dan is het direct na de zomer raak met de start van de Swimfun. Op de 
vroege zaterdag, van 7:45 tot 8:30 uur beginnen we met een vrij programma onder begeleiding 
van een enthousiaste groep begeleiders. Bij de Zwembond hebben we een houvast aangeschaft in 
de vorm van het Sterrenplan. Dit is een map met allerlei activiteiten die gegeven kunnen worden 
aan kinderen die graag zwemmen, maar niet voor een diploma of een persoonlijk record of 
medaille. Gisteren deed een flinke groep basisschoolleerlingen mee aan een try-out van dit 
programma. We hopen na de zomer op een gezellige en groeiende groep Swimfunners, die 
mogelijk daarna een vaste plek bij onze andere onderdelen weten te vinden. 
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Ook in de planning staat het opstarten van Discozwemmen in Oirschot. Nadat Laco daarmee een 
aantal jaren geleden is gestopt, willen we als zwemclub deze activiteit gaan opstarten. We 
beschikken over een bijzonder grote groep ervaren begeleiders die dit al vele jaren in Boxtel 
hebben georganiseerd. Nu het Dommelbad is overgenomen door Optisport (een private 
onderneming, concurrent van Laco) lijkt aan het Discozwemmen in Boxtel een eind te komen. Er 
hoeft relatief weinig gedaan te worden om dit van Boxtel naar Oirschot te verplaatsen en dan een 
keer of tien per jaar een grote groep kinderen met ons bad en onze club in contact te brengen. 
 
Buiten het bad spelen we met het idee om de actie Voordeelbommetje weer van de plank te 
halen. Dit is een actie waarbij we winkeliers uit het dorp vragen een aanbieding te bedenken die 
met een voordeelbon kan worden aangeschaft.  
 
Deze voordeelbonnen bundelen we in een 
boekje, het Voordeelbommetje. Dat boekje is 
voor een beperkt bedrag te koop (€ 5,- tot € 
10,-) en bevat voor honderden euro’s aan 
voordeel.  
Het is een leuke publieksactie en we zetten 
ons er goed mee op de kaart in het dorp. 
Natuurlijk zitten er ook voordelen in het 
boekje voor onze club. We zoeken een aantal 
leden die dit op willen pakken, onder leiding 
van Robert.  
 
Met de ervaring die we in 2015 hebben opgedaan is er al veel voorwerk verricht, dus kunnen we 
dit begin 2020 mooi het dorp in spetteren! Wie spettert er mee? Mail naar evenementen@eozc.nl. 
 
Ook speelt er met de gemeente Oirschot een langdurige discussie over het subsidie- en 
vastgoedbeleid. Als huurder van een commerciële accommodatie zijn we een buitenbeentje 
tussen de vele sportclubs, stichtingen en verenigingen in Oirschot met een eigen accommodatie. 
We hebben onze zienswijze richting het gemeentebestuur duidelijk gemaakt en hopen op begrip 
en steun voor onze situatie.  
 

Ik wil nog éénmaal wijzen op het definitieve weekschema dat direct na de zomervakantie van 

start gaat. Bij de mail die ik 17 mei stuurde na de ALV stond een schema met op de vroege 

zaterdag een aanvangstijdstip van 7:30 uur. We hebben besloten om daar toch 7:45 uur van te 

maken. Dat scheelt ruim € 1.000,- aan badhuur op jaarbasis. Uitbreiden van de zwemtijd voor de 

wedstrijdgroep is daarmee voorlopig van de baan. We kunnen ons deze uitbreiding niet 

veroorloven zonder aanvullende inkomsten. Onderaan deze brief staat het definitieve schema 

voor komend jaar.  
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Genoeg voor nu. Ik heb er nu tien jaar in het bestuur opzitten, waarvan de meeste tijd in de rol 
van voorzitter. Tijd om verder te kijken? In ieder geval is het tijd om eens goed in de spiegel te 
kijken. Met mijn bestuursleden maar misschien (of juist) ook met mensen daarbuiten. Aan nieuwe 
ideeën en plannen ontbreekt het niet, maar wat streven we daar eigenlijk mee na. Ik geloof niet 
in “stilstaan is achteruitgaan” maar groei van de club is ook zeker geen doel op zich. Eigenlijk zou 
ik graag met een tijdelijk comité door een verderkijker willen kijken, los van de bestuursagenda. 
Een beperkt aantal bijeenkomsten, misschien onder begeleiding van een ervaringsdeskundige op 
dit vlak. Graag mag ik jullie uitnodigen om hieraan deel te nemen, dus stuur me even een berichtje 
op bestuur@eozc.nl als het je leuk lijkt om hieraan bij te dragen! 
 
Ik sluit graag af met een woord van dank aan alle instructeurs, commissieleden, vrijwilligers en 
andere betrokkenen die het afgelopen jaar betrokken waren bij het succes van onze club. Alleen 
met jullie inzet en hulp is het mogelijk een vereniging draaiende te houden. Maar bij E.O.Z.C. lijkt 
het wel alsof iedereen juist dat geweldige extra stapje zet waardoor we zijn wat we zijn, een goed 
functionerende zwemclub die gezien wordt! 
 
Ik wens jullie - ook namens mijn bestuursgenoten Janneke, Patricia, Robert en Ben - allemaal een 
spetterende zomer en duik daarna graag het nieuwe seizoen weer in! 
 
 
 
Alexander Schiebroek 
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