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UITNODIGING Algemene Leden Vergadering OZ&PC 

Het bestuur van OZ&PC nodigt alle leden, ouders/verzorgers van leden en leden die vrijwilliger zijn 

uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING  op donderdag 14-11-2019 in de bestuurskamer in 

sportcentrum Vondersweijde aan de Ada Kokstraat 20 in Oldenzaal. 

Aanvang: 20.00 uur.  Inloop vanaf 19.40 uur met koffie of thee. 

 

Agenda 

 
1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen en jaarverslagen 

o De conceptnotulen zijn te vinden op onze website onder ALV 

o Jaarverslagen bestuur en diverse commissies 

3. Financiën 

o Resultaat t/m september 2019 

o Begroting 2020 

o Rabo Clubkas Campagne 2019 

o Instellen kascontrolecommissie  

o Ledenwerfcommissie  

4. Stand van zaken rond de revitalisatie van Sportcluster Vondersweijde 

Pauze  

5. Bestuursverkiezingen  

o Aftredend en herkiesbaar is Huub Koster, penningmeester  

o Aftredend en herkiesbaar is Jolanda Comello, secretaris 

o Aftredend en niet herkiesbaar Bjorn Schoppmann, voorzitter waterpoloafdeling  

o Verkiesbaar is  Joost Jongen voorzitter waterpoloafdeling 

o Verkiesbaar is Ramon Grootelaar, voorzitter zwemafdeling 

(Tegen)kandidaten voor een van deze functies kunnen zich verkiesbaar stellen tot één week voor de 

ALV door zich aan te melden bij de secretaris van de vereniging via mail:  

secretaris@ozpc-oldenzaal.nl  

6. Uitreiking Jet-Neef-vrijwilligersprijs 2019 

o De prijs wordt uitgereikt door de naamgeefster van deze prijs: Jet Neef 

7. Huldiging jubilarissen  

o Rinus Ankoné, lid van verdienste, is 60 jaar lid van OZ&PC 

8. Rondvraag 

o Vragen kunnen vooraf aan de vergadering of tot de pauze tijdens de ALV ingediend 

worden bij de secretaris. Mailadres: secretaris@ozpc-oldenzaal.nl  

9. Sluiting  

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 

 

 

Bent u deze avond verhinderd, dan kunt u zich afmelden bij de secretaris van de vereniging.  
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Ramon Grootelaar. 

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Ramon Grootelaar en ben sinds mei jl. de nieuwe 

voorzitter van de zwemcommissie*. Ik heb 12 jaar lang in de zwemselectie van OZ&PC gezeten. In 

mijn laatste jaren als actief wedstrijdzwemmer heb ik dit gecombineerd met het trainerschap bij de 

zwemselectie. Vervolgens ben ik 5 jaar lang hoofdtrainer geweest van de zwemselectie bij WS 

Twente. 

Met de komst van onze eerste zoon heb ik toen een bewuste keuze gemaakt om uit de 

zwemwereld te stappen en na 2 jaar heeft Joop Rijssemus mij gevraagd of ik weer iets wilde 

doen voor OZ&PC. 

Het doet mij goed dat ik nog veel bekende gezichten tegenkom, zowel in het water als op de kant. De 

vereniging kan namelijk niet zonder vrijwilligers. Waar ik mij sterk voor wil maken is een vereniging 

waar iedere sporter en ouder zich thuis voelt. Maar ik zou ook graag zien dat iedereen hier een       

bijdrage in levert, zodat de sporter(s) zich in een optimale sportomgeving kan ontwikkelen. 

Ik ga met veel enthousiasme deze uitdaging aan. En mocht je ideeën hebben over hoe we 

onze vereniging nog leuker en gezelliger kunnen maken, laat het mij dan vooral weten! 

 

 

Hallo! 
Mijn naam is Joost Jongen, 40 jaar en geboren in Hengelo. 

Ik ben inmiddels al weer 7 jaar samen met Yvonne en ik heb een zoontje 

genaamd Finn (9jr). Voor Finn is “helaas” voetbal de mooiste sport en  ook “zijn” 

club Feyenoord is een belangrijk dingetje voor hem 

….Waterpolo vind hij wel leuk om te zien, maar dan het liefst als assistent van van 

de assistent van coach Erik Brandhorst in het weekend.  

Eind van deze maand verwachten wij gezinsuitbreiding en verwelkomen wij een 

…baby?…(geslacht nog onbekend). 

 

Ook hebben wij een hond, een Schapendoes genaamd Roxx (2jr).  

Hij is als enige binnen de familie die de verantwoording draagt voor 

het afschrijven van de meubels in onze  “nieuwe” woning. 

In September 2018 zijn wij verhuist vanuit Hengelo naar Oldenzaal, 

waar wij een prachtige woning hebben mogen betrekken in het 

mooie groene “De Graven Es”.  

  

Ik speel waterpolo in het H3 team en ben nu circa 3 jaren lid van deze vereniging. 

Voorheen heb ik in Hengelo bij WS-Twente waterpolo gespeeld en in mijn "glorie" jaren bij de club 

voor deze fusie, HZC Weusthag. Ik ben binnen OZ&PC naast het spelen tot op heden niet actief 

geweest. Des al niet te min heb veel geluisterd en meegekregen en ben ik ervan overtuigd dat ik een 

positieve bijdrage kan leveren. 

Des al niet te min heb veel geluisterd en meegekregen en ben ik ervan overtuigd dat ik een positieve 
bijdrage kan leveren. 
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