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Notulen Digitale Algemene Ledenvergadering E.O.Z.C.  

  

Datum: Donderdag 12 november 2020 Tijdstip: 19.30 Inloggen vanaf 19.15   

 Aanwezig: 24 personen aanwezig op het drukste moment 

 

1. Opening en agenda  

Alexander opent de vergadering via google meet. Er volgt enige uitleg met betrekking tot de 

digitale ALV, welke voor de meeste bezoekers al bekend is van de vorige keer. Er zijn geen 

opmerkingen over de agenda.  

2. Mededelingen, post, notulen voorjaar 2020 

Een zestal afmeldingen van leden 

Er zijn geen ingekomen vragen met betrekking tot de rondgestuurde stukken. 

De notulen van de vorige keer worden doorgenomen, er zijn geen opmerkingen van leden, 

wel toelichting vanuit het bestuur dat er ditmaal geen rooster van aftreden besproken wordt 

omdat dit in het voorjaar gedaan is en er op dit moment geen aftredende bestuursleden zijn. 

Volgend jaar komt dit uiteraard wel weer terug. Verder worden de notulen goedgekeurd en 

deze zullen binnenkort op de website verschijnen. 

3. Bestuursverslag 

Er is in het eerste half jaar van 2020 naast de perikelen rondom corona weinig te melden. Het 

ledental is iets gekrompen, maar dit is een trend die jaarlijks terugkomt. Dit is geen reden tot 

zorg.  

Bekend is geworden dat de wedstrijdgroep in het seizoen 2020-2021 uit zal komen in de C 

klasse. Dit is de laagste klasse binnen de KNZB. Alvast een beetje vooruitkijkend naar het 

lopend seizoen, de eerste wedstrijden zijn gecanceld. Er wordt achter de schermen druk 

gekeken naar de mogelijkheid tot inhalen in eigen beheer. Waarschijnlijk zullen hierbij de 

eerste 2 wedstrijden samengevoegd worden en zal er uitsluitend gezwommen worden tegen 

eigen clubgenoten. Dit in verband met corona.  

De laatste keer dat er discozwemmen is geweest is in februari geweest. Helaas zijn de keren 

hierna komen vervallen in verband met corona. Dit is ook in het lopende seizoen het geval, in 

ieder geval tot begin 2021. 

Verder zien wij als bestuur een enorme ledentrouw binnen de club. Dit is een punt waar wij 

heel dankbaar voor zijn. Vanuit andere clubs weten we dat dit geen vanzelfsprekendheid is. 

Het bevestigt voor ons dat de club een plek is waar onze leden een warm hart voor hebben. 

Hiervoor enorme dank! 

Vooruitkijkend naar het lopend seizoen is natuurlijk de verandering van het rooster een groot 

punt geweest. In de vorige ALV hebben we aangegeven de tijden/ groepen te evalueren. 

Doordat er momenteel minder continuïteit is in het zwemmen, groepen anders ingedeeld en 

momenteel zelfs helemaal niet mogelijk, is de werkgroep er nog niet aan toe gekomen om dit 

goed te evalueren. Er wordt een ‘stemming’ gedaan over het verschuiven van de zaterdag 
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naar de vrijdag. Hier zien wij vooral 

groene vlakken, het enige rode vlak wordt 

uitgelegd door het betreffende lid als 

een dubbele sport op vrijdagavond. Verder wordt er een vraag gesteld met betrekking tot 

het kleuterzwemmen omdat hiervoor het babyzwemmen op de woensdagavond heeft 

moeten wijken. Robert legt uit dat deze aanpassing te maken heeft met meerdere facetten, 

water, aansluitende groepen, beschikbaarheid van een instructeur. De kleutergroep is goed 

opgestart en gebruikt het gehele instructiebad.   

We zien als bestuur enkele hiaten in het zwemaanbod, maar merken ook dat ons doel, een 

leven lang zwemmen wel haalbaar is binnen de club. Over de hiaten wordt nagedacht, 

kunnen we deze invullen binnen onze mogelijkheden? 

De Triathlon in 2021 heeft nog geen definitieve datum, dit heeft te maken met mogelijke 

voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal. Waarschijnlijk wordt zeer binnenkort bekend 

of het eerste of het tweede weekend van juli in het teken zal staan van de triathlon. Hierbij 

komt een verandering van locatie richting het dorp waarbij de aanmoedigingszones, de 

nieuwe brug, veiligheid en contact met het dorp meegenomen worden.  

Naast de lopende zaken zijn er nog een aantal plannen binnen de club. Onderlinge 

wedstrijden met Aegir uit Eindhoven, een soortgelijke club. Ook wordt gedacht aan het 

voordeelbommetje nieuw leven inblazen. Helaas moeten we de winterborrel dit jaar laten 

vervallen.  

 

4. Financieel verslag  

Omdat in de vorige ALV is vastgesteld dat er overgegaan werd naar een gebroken boekjaar is het 

huidige financieel verslag alleen over het eerste half jaar van 2020. Dit was geen gewoon half jaar 

omdat we ook te maken kregen met corona. Hierdoor hebben we een tijd niet gezwommen maar 

liepen de vaste lasten wel gewoon door. Gelukkig zijn onze leden ons loyaal gebleven waardoor we 

het half jaar goed door zijn gekomen.  

E.O.Z.C. heeft echter dit tussenboekjaar Q1-Q2 2020 afgesloten met een verlies van € 4.223,28. Dit is 

te verklaren door een mismatch in badhuur kosten en inkomsten. In de begroting zijn we uitgegaan 

van 50% van de badkosten, echter door de manier waarop dit door Laco berekend wordt is dit 

daadwerkelijk 60%. 

Verder hebben we dit halve jaar de bestemmingsreserves opnieuw ingedeeld. Van 6 afzonderlijke 

reserves zijn we teruggegaan naar 1 algemene reserve. 

Ondanks het negatieve resultaat is onze liquide positie verbeterd. Dit komt doordat de helft van de 

gemeentelijke subsidie als overlopende passiva meegenomen kan worden naar het komend 

boekjaar. Daarnaast zijn de TOGS en de subsidie voor het discozwemmen ontvangen. Deze posten 

zijn opgenomen in Bestemmingsreserves. 

 

Patricia heeft op 14 oktober met de kascontrolecommissie bestaande uit Mark Michielsen en Leny 

van de Schoot onze financiële situatie besproken. Mark vertelt hoe dit verlopen is. Patricia heeft 

eerst uitleg gegeven over hoe de kas in elkaar zit. Hierna is de contante kas volledig geteld en de 

overige uitgaven zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Deze was volledig in orde. Wat de 



 

Zwemvereniging E.O.Z.C. www.eozc.nl KvK 40 25 85 47 
Postbus 231 info@eozc.nl NL97 RABO 0138 8066 67 
5688 ZL Oirschot   

 

kascontrolecommissie erg tevredenstelde was 

dat de opmerkingen van de vorige keer keurig 

meegenomen zijn. 

Decharge van het volledige bestuur wordt verleend.  

Mark treedt af als lid van de kascontrolecommissie en een nieuw lid voor de commissie wordt 

gezocht, gegadigden kunnen zich melden bij Patricia via penningmeester@eozc.nl 

In de begroting voor 2020-2021 gaan we terug naar een efficiëntere bad indeling. Van 6 uur terug 

naar 5 uur. Hiermee zullen de grootste kosten lager uitvallen. De instructeurskosten zullen ongeveer 

gelijk blijven.  

Aan de inkomstenkant zullen de gemeentelijke subsidies en sponsoring vanuit Laco vooralsnog gelijk 

blijven.  

Inmiddels is voor een landelijke regeling bekend geworden TVS waar E.O.Z.C. via Laco een beroep op 

zal doen. Voordat deze regeling vastgesteld zal worden verwachten we dat het minimaal maart 2021 

is. Deze is dan ook nog niet meegenomen in de begroting van komend seizoen.  

 

 

 

5. Jubilarissen 

Dan zijn we aangekomen bij het laatste punt van de ALV, de jubilarissen. Goed om te zien dat 

er veel van hen digitaal aanwezig zijn. Zij zullen allemaal op korte termijn een bedankje 

ontvangen van het bestuur voor jarenlang trouw lidmaatschap. Hiervoor dank allemaal.  

10 jaar  

Pleun Ruijten, Sien van de Schoot, Patricia van der Aa, Alexander Schiebroek, Quinty Prince, 

Leny vd Schoot, Vicky vd Berk 

15 jaar 

Jochem van Eijk, Pieter Prince, Gijs van de Ven 

20 jaar 

Mieke Vlemminx, Nienke van Vroenhoven, Maaike Cusiel, Marlijne de Graaf, Aniek Blijs 

 

6. Rondvraag en Sluiting  

Opmerking rondom de Raboclubsupport, E.O.Z.C. was moeilijk te vinden. Wellicht door de 

punten tussen de letters. Dit wordt meegenomen voor de volgende keer. Verder zijn er geen 

vragen. De vergadering wordt om 20.20 door Alexander gesloten.  
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