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Verslag Algemene Leden Vergadering OZ&PC 11-4-2019 

Aanwezig: Patrick Oude Scholten, Huub Koster, Bjorn Schoppmann, Marijke Brandhorst, Jolanda 
Comello, Rob Reinders, Joop Rijssemus, Susan Klein, Marieke Groot Rouwen, Ria Leferink op Reinink,  
Darryl Lühen, Bas Overmars, Kim Neef. 
 
Afwezig met kennisgeving: Jos Vanhommerig, Jan Rödel, Familie Steunebrink, Kathalijne Dullaert, 
Tonnie Bosch, Jet Neef. 
 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet allen welkom. Voor hem is dit de eerste ALV. De eerste indruk van OZ&PC is dat 
het een stabiele club die enthousiaste vrijwilligers en leden heeft. Allen zijn erg op OZ&PC gericht. 
Rob ervaart dat een aantal zaken de afgelopen jaren goed voor elkaar zijn gemaakt. Een compliment 
aan het bestuur en de vorige voorzitter. 
De toekomst. Er is nu een voorbereidingsjaar richting revitalisatie. Voor OZ&PC heeft dit wel tot 
gevolg dat zij de nodige zaken heeft om zich op voor te bereiden. Ook zal er gewerkt worden aan het 
verstevigen van de organisatie. Er zullen aantal puntjes op de -i- gezet moeten worden. Een aantal 
documenten over beleid, gedrag, privacy en zo ligt klaar om gepubliceerd te worden. Het bestuur 
moet dit nog definitief vaststellen en dan moeten we er voor zorgen ons hier nog naar gedragen! 
OZ&PC moet een buffer hebben en daar zal Huub het een en ander over vertellen. Die buffer kan nog 
beter, opdat we de verbouwingsfase ook goed door komen. 
Het bestuur heeft een standpunt over de ambitie van OZ&PC ingenomen. Er komen af en toe 
aanvragen binnen voor ontwikkeling van sporters die OZ&PC vanuit dat standpunt wil kunnen 
honoreren. Een en ander heeft ook te maken met de uitstraling van de club naar buiten. Als OZ&PC 
positief naar buiten treedt dan kan dat ook leden opleveren. 
Het bestuur wil er aan werken dat alles goed blijft lopen en dat we misschien nog een stapje vooruit 
gaan. Rob zal naar de leden vergadering van de KNZB gaan. Hij heeft nog wel de nodige vragen over 
de financiering.  
 

2. Notulen 15-11-2018 

o De conceptnotulen zijn te vinden op onze website onder ALV 
Er zijn geen vragen  over deze notulen. Ze worden dan ook door de ALV goedgekeurd. 
 

3. Financiën 

o Resultaat 2018 
Huub licht het een en ander toe. OZ&PC heeft een goed jaar gedraaid met een resultaat van € 8000 
dat mede dankzij de sponsorcommissie is behaald. Huub legt de dia’s van de presentatie uit. 
 
De grootste inkomsten van de club is de contributie; met daarnaast sponsoring, subsidie en acties. 
Onder activiteiten wordt verstaan: jeugdkamp, sint, szk, zwem4daagse e.d. 
De grootste kostenposten zijn de badhuur en de wedstrijdkosten. De KNZB contributie wordt geïnd 
en ook weer betaald aan de KNZB. Onder overige kosten vallen een aantal kosten die niet uitgebreid 
in het overzicht zijn opgenomen.  
Toelichting baten en lasten. Opbrengsten zijn o.a. jeugdsportsubsidie, organisatiekosten regionaal 
schoolzwemkampioenschap, restant jeugdkamp en diverse kleine opbrengen. 
Opbrengsten zijn €11000 en reserve is dan €8000. Blijft dat er €3000 geld te kort is op de contributie. 
 

mailto:secretaris@ozpc-oldenzaal.nl


 

 

OZ&PC email: secretaris@ozpc-oldenzaal.nl  

1
2

 
a

p
r

i
l

 
2

0
1

8
 

Er 

wordt door Huub gewerkt aan een overzicht waarin staat wat er begroot is en wat er uitgegeven is. 
Bestuur en afdelingen kunnen sneller en adequater inspelen op uitgaven. Dit zal maandelijks in het 
AB besproken worden. 
 

o Kascontrole 2018 door kascontrolecommissie 
De jaarrekening is in concept. Er is te weinig tijd geweest voor controle door de 
kascontrolecommissie. Huub vraagt of de alv akkoord is dat decharge in het najaar gegeven wordt. 
Dit zal zsm na de alv plaats vinden. 
Mail kascontrolecommissielid Jos Vanhommerig: “Het voorstel van Huub Koster, penningmeester, 
om de decharge te verplaatsen naar de najaarsledenvergadering lijkt mij een enige en juiste 
beslissing!” Dit voorstel wordt aangenomen. 
 

o Contributieaanpassing 
Om de inkomsten in de pas te houden te houden met de stijging van alle andere kosten, zullen we 
een contributieverhoging door moeten voeren. Deze zal gemiddeld €4 per lid zijn over een heel jaar.  
 

4. Rabo Clubkas Campagne 2019 

Volgende week wordt bekend hoeveel geld OZ&PC kan ontvangen. Het doel is: ontwikkeling van de 
jeugd op maatschappelijk gebied. Een deel van het geld van de RCC wordt besteed aan activiteiten 
die de onderlinge band en/of vriendschappen tussen de jeugdleden van de club versterken. Hierbij 
kan men denken aan een leuke dag uit, een feest of kamp. 
Daarnaast voelt de vereniging zich verantwoordelijk een veilige omgeving te scheppen tijdens 
wedstrijden en trainingen door de trainers en coaches een gecertificeerde EHBO- dan wel BHV-
opleiding te laten volgen en te onderhouden. 
 

5. Stand van zaken rond de revitalisatie van Vondersweijde 

Ria Leferink op Reinink, lid van de kerngroep van OZ&PC, legt a.d.h.v. enkele dia’s uit hoe de stand 
van zaken is rond de revitalisatie. Hieronder de punten die zij heeft besproken. 
Het sportcomplex wordt verduurzaamd en binnenin worden ruimtes aangepast en veranderd.  

• Doel: 
Sportcluster zowel functioneel als technisch weer optimaal inzetbaar 
Op hoofdlijnen: Groot onderhoud, Verduurzaming, het herstructureren van ruimten en het zichtbaar 
opknappen van het gebouw. 

• Ontwerpteam is geselecteerd, bestaande uit: 
- AGS Architects,  
- Technisch adviseurs van Lievense voor constructie van het gebouw, 
- DWA voor de (zwembad)installaties en  
- DGMR voor bouwfysica en brandveiligheid. 
 

• Planning: 
- Voorlopig Ontwerp voor de zomer gereed. Wordt behandeld in de Raad. 
- Inloopbijeenkomst voor alle belanghebbende. 
- Definitief ontwerp in december gereed plus besluit door de Raad. 
- Verwachting start bouw – voorjaar 2020. 
- Bouw – fasegewijs om overlast te beperken. 

 
De kerngroep OZ&PC (bestaande uit Chantal Brouwer, Anne Overmars, Joop Rijssemus John Comello, 
Ria Leferink op Reinink en Rob Reinders) wordt meegenomen in hele traject:  
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Verwachting is dat de verbouwing in voorjaar 2020 gaat beginnen. Men kan niet voorkomen dat de 
club op een bepaald moment in andere zwembaden moeten trainen. Men probeert zoveel mogelijk 
rekening te houden met het sportseizoen. 
 
Op 6 mei is er weer een overleg met de groepen.  
Er zijn twee gebruikerpanels – Exploitatie en Revitalisatie 
- 2 bijeenkomsten geweest – januari en maart 
Op 6 mei is volgende bijeenkomst waarin de architect denkrichtingen voorlegt over het voorlopig 
ontwerp plus uitgangspunten voor de exploitatie. 
 

• Eigen Ruimte met eigen middelen: 
- Past niet in toekomst visie die gemeente heeft voor Vondersweijde. 
- OZ&PC maakt daar onderdeel van uit. 
- Op korte termijn gesprek Kerngroep en Gemeente (projectgroep) 

Eigen ruimte voor OZ&PC komt er niet, ook niet als de club zo’n ruimte zelf kan/wil financieren. Wel 
komt er ruimte voor (kleine) vergaderingen en gesprekken. De eigen ruimte blijft een onderwerp dat 
de kerngroep steeds ter sprake zal brengen. De gemeente vindt een eigen ruimte “old school” 
denken. Vraag: Hoe zit het met de juryruimte, komt die ruimte er wel?  
 
Hoe en waar men begint met de verbouwing is nog onbekend. Dit kan met het recreatiebad zijn, 
maar ook de machinekamer. Zodra er nieuws is zal dit via de nieuwsbrief aan de leden worden 
verteld.  
 
Kerngroep heeft een klantreis gemaakt en gekeken hoe je als klant een zwembad binnenkomt en wat 
dan een prettige route zou zijn; waar je tegen aan loopt; wat je nodig hebt.   
 
De kantoren van VW komen niet meer achterin het gebouw. Ook komen er meer douches die een 
deur hebben en meer ruimten voor invaliden. Veel is ook nog onbekend. 
De tribune blijft op dezelfde plek. Als je zit kijk je naar een balk. De kerngroep neemt dit mee, evenals 
de warmte op de tribune.  
Alles is onder voorbehoud; het licht aan de architect hoe het een en ander er uit zal zien. De 
aangenomen architect is wel van het praktische en niet van het futuristische.  
 
De eerste actie is praten met de gemeente over een eigen ruimte.  
Het budget is verruimd, maar daar blijft het dan ook bij. Gemeente wil grote zwembak wel/niet 
controleren; er zijn verschillende meningen over.  
Zijn er vragen, ideeën of hoor je iets, laat het weten aan de kerngroep. 
 

6. AVG, privacy  

Bestuur heeft document gemaakt over de privacy van de leden. Dit document wordt gemaild en op 
de website gezet. De pasjes voor de leden zijn inmiddels op nummer gezet en niet meer op naam.  
 

7. Bestuursverkiezing 

Er zijn 2 vacatures vacant: voorzitter zwemmen en basis. Voor de basis heeft Marijke Brandhorst zich 
kandidaat gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.  De ALV heeft geen bezwaar tegen  
de benoeming van haar in het bestuur. Rob feliciteert Marijke met de benoeming tot voorzitter van 
de basisafdeling.   
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8. Rondvraag 

De minioren van OZ&PC zijn begonnen met Code Blauw voor een veilig sportklimaat. Het bestuur 
heeft hier ook over gesproken.  De trainers krijgen tzt een blauw bandje waarmee ze aangeven te 
werken aan een veilig sportklimaat voor de clubleden. Miv nieuwe seizoen willen we daar meer 
aandacht aan besteden. 
 
Er hangen stikkers verboden mobiel/telefoons. Hoe zit dit? 
Op de tribune mag iemand wel een foto maken van zijn/haar eigen kind. Aan badrand mag dit niet, 
tenzij dit is in het kader van de zwemtechniek of nabespreken van een waterpolowedstrijd.  Iedereen 
mag een ander hier op aanspreken. Aan de badrand blijft de telefoon/mobiel in de tas.  
Verwijzen naar het bordje en wijzen op de afspraken is prima. In de nieuwsbrief heeft hierover een 
artikel gestaan. Opmerking: Bij de trainers wordt deze afspraak niet door iedereen even consequent 
gehanteerd. Reactie: Het zou fijn zijn als alle trainers zich hier aan houden. Bij het begin van volgende 
seizoen moet iedereen op de hoogte zijn en zich hier aan houden. 
 
Vraag: Kan een cursus voor zwemtrainers ook eens in de regio gehouden worden. En kunnen de 
kosten van €75 omlaag? Voor vrijwilligers is dit een behoorlijk bedrag en daar komen de reiskosten 
nog bij. Reactie: Deze vraag wordt meegenomen door de zwemcommissie. 
  

9. Sluiting  

Om 21.10 uur sluit Rob Reinders de vergadering.  
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