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Verslag Algemene Leden Vergadering OZ&PC 

Datum: 14-11-2019 

 

Aanwezig: Koen Neef, Sanne Nordkamp, Joost Jongen, Rob Reinders, Erik Brandhorst, Ramon 

Grootelaar, Huub Koster, Patrick Oude Scholten, Kim Neef, Jolanda Comello, Susan Klein, Marieke 

Groot Rouwen, Martijn Cageling, Kathalijne Dullaert, Inez Heideman, Ria Leferink op Reinink, Rinus 

Ankoné, André Elands, Joop Rijssemus, Bob Evers, Jet Neef, Jan Wienk, Sebastian Drenth, Chantal 

Brouwer. 

 

Afwezig: Tonnie Bosch, Bas en Anneke Overmars, Ronald Broekmate, Ger Heitkamp, Alice Witte, 

Maureen Asbreuk, Maud Comello,  

 

1. Opening door de voorzitter 

Rob opent de vergadering en heet allen welkom. De vergadering bestaat uit 2 gedeelten: een 

officieel gedeelte en een vrolijk gedeelte. 

De voorzitter blikt positief terug op een jaar voorzitterschap. Door te leren van wat geweest is en 

goed verliep kijkt hij naar de toekomst. OZ&PC, een vereniging met leden die met veel plezier sport 

willen bedrijven op zowel recreatief als top/hoger niveau. Echter de toekomst voorspellen wordt 

lastig. Waar staan we over 5 jaar? Nu zijn er 285 leden en wie weet kunnen we in de komende tijd 

groeien naar meer leden; wat te denken van 500 net als heel lang geleden? De ambitie is er in ieder 

geval wel. 

 

Het bestuur gaat een beleidsplan voor de  toekomst maken i.s.m. alle afdelingen en iedereen die 

daarover mee wil denken. De voorzitter spreekt de verwachting uit dat er straks een mooi plan ligt 

waar de vereniging mee wil werken. In het voorjaar van 2020 wil het bestuur een presentatie van het 

plan geven. Over 6 jaar bestaat de club 100 jaar en het zou toch wel mooi zijn als we dan meer leden 

hebben dan nu.  

In de krant lezen we geregeld nieuws over de prestaties van de club. In de jeugd zitten talenten en 

daar willen we als bestuur ruimte voor creëren. De masters groep groeit ook en dat is mooi om te 

zien. Wellicht kunnen uit die groep t.z.t. ook de nodige vrijwilligers komen.  

 

2. Notulen en jaarverslagen 

De jaarverslagen van alle afdelingen staan op de website. Zijn hier nog vragen over? Er komen geen 

vragen en de jaarverslagen worden goedgekeurd met dank aan de commissies en het bestuur. Op de 

notulen van de vorige ALV zijn geen op- dan wel aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd 

onder dankzegging aan de secretaris. 

 

3. Financiën 

De penningmeester licht dit agendapunt toe. Het is door ziekte en werk niet gelukt de 

kascontrolecommissie bij elkaar te krijgen om de kas te controleren. De penningmeester stelt voor, 

nadat hij overleg heeft gehad met de voorzitter en kascontrolecommissie, deze controle door te 

schuiven naar 2020. Ondanks dat er nu nog een kascontrolecommissie is, wil de penningmeester 
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graag 2 nieuwe leden als aanvulling op de huidige. De tijdsinvestering van deze commissie is een 

avond. Susan Klein en Marieke Groot Rouwen melden zich aan. 

 

Resultaat t/m september 2019.  

De belangrijkst inkomsten van de club zijn de contributiegelden. Er zijn leden die storneren, maar 

uiteindelijk betalen deze leden wel. De KNZB contributie die in april bij de leden wordt geïnd, wordt 

daarna aan de KNZB overgemaakt. Opbrengst van de zwem4daagse 2018 staat in het resultaat van 

2019. Daarnaast zijn er subsidies en een kleine opbrengst van de vriendenloterij.  

De helft van de contributie gaat op aan kosten voor de badhuur. Daarnaast zijn de te betalen KNZB-

kosten meer dan de KNZB-inkomsten vanuit de leden. Dit heeft te maken met verenigingskosten en 

de kosten voor de officials. De penningmeester loopt alle financiële posten langs. Hij geeft aan dat er 

nog incasso’s voor enkele posten gedraaid moeten worden.  

Volgens dit overzicht is er aan het eind van 2019 een klein plusje van € 322. Daarnaast zijn er nog wel 

extraatjes in de vorm van sponsering en acties. Deze heeft de vereniging nodig om gezond te worden 

en te blijven. 

 

Marijke Brandhorst vindt dat Jaaps gym niet op de begroting hoort. Dit is een onderdeel dat niet 

door de vereniging aangeboden wordt. Niet alle leden die gebruik maken van Jaaps gym betalen de 

periode die overeengekomen is. Er zijn leden die opeens stoppen en dan de contributie storneren.  

 

Wat zijn de kosten van een Zwem4daagse? De penningmeester zegt dat de badhuur de hoogste 

kostenpost is. Hierop zeggen enkele leden dat deze maar door Vondersweijde gedragen moet 

worden. De opbrengst is laag in verhouding tot het werk en de kosten.  

Rinus Ankoné zegt dat het jammer is dat de z4d niet doorgaat, omdat het wel goed is voor de naam 

van de club. 

 

Begroting 2020. 

De penningmeester loopt ook hier de diverse posten langs. In de begroting zijn enkele acties bewust 

laag aangehouden, omdat je dit niet kan inschatten. Tot slot vermeldt hij dat de commissies goede 

begrotingen hebben gemaakt. De kosten voor de trainers waterpolo vallen hoger uit dan vorig jaar; 

de scheidsrechtervergoeding blijft gelijk om op die manier een redelijk aantal scheidsrechters te 

behouden. Bij de post Algemeen is een bedrag van €3000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven 

i.v.m. de revitalisatie VW. Op dit moment is nog niets bekend over wie welke kosten gaat betalen of 

voorschieten. Eind 2020 zal, als alles gaat zoals verwacht, er een positief saldo zijn van €750. 

 

Vragen.  

Wat houdt het verzekeringsbedrag in? Hieronder vallen de bestuursaansprakelijkheid en de 

ongevallenverzekering van de vrijwilligers. Rinus Ankoné geeft aan dat dit niet nodig is, want de 

Gemeente heeft dit allemaal afgesloten en de verenigingen zijn dus gevrijwaard van die kosten. De 

penningmeester kijkt dit na. 

 

Vanuit de waterpolo de vraag wat er met opleidingsgelden voor de jeugd wordt bedoeld. Dit geld is 

o.a. bedoeld voor het opleiden tot trainer en korte workshops over het omgaan met de verschillende 

groepen. 
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Vraag: Zit hier ook EHBO-cursus bij? De penningmeester antwoordt ontkennend. Het bestuur is wel 

bezig te inventariseren wie er een EHBO-diploma hebben. Want het is belangrijk dat tijdens  

trainingen en wedstrijden, wanneer er geen personeel van VW is, EHBO mensen uit de vereniging 

aanwezig zijn.  

Vraag: Zijn er middelen uit de lopende begroting of andere middelen die hiervoor aangewend 

kunnen worden? 

De voorzitter heeft een gesprek gehad met de Stichting Noabers over een project dat aangevraagd 

wordt om o.a. vrijwilligers op te leiden tot trainers en/of EHBO-ers. Dit is een project van Gemeente, 

Quick20, OZ&PC en Impuls.  

 

Opmerking penningmeester: De huidige begroting is wat aan de defensieve (voorzichtig) kant 

gehouden i.v.m. de onzekerheid voor de komende jaren. Desondanks wil het bestuur wel werken aan 

de toekomst van de club.  

De penningmeester vraagt of allen akkoord kunnen gaan met de begroting. De aanwezige leden 

kunnen instemmen met de begroting en deze wordt dan ook vastgesteld met dank aan de 

penningmeester.  

 

Vraag: Er is geen decharge verleend aan het bestuur over 2018. Moet dan niet de huidige 

kascontrolecommissie aanblijven? De penningmeester antwoordt dat die ook wel aanblijft. Vanuit 

die commissie zullen enkele zaken nog worden geverifieerd.  

 

Ledenwerfcommissie.  

Deze commissie, bestaande uit Joost Jongen en André Elands, heeft zich bij het bestuur aangemeld 

en wil graag activiteiten ontplooien om de club te laten groeien. De commissie is ontstaan doordat 

men zich ging afvragen waar de kansen liggen om leden te werven. De kansen kunnen o.a. bij een 

eigen kantine of bij participatie in de bestaande kantine liggen. Een eigen kantine wordt door een 

aantal leden gemist. De mogelijkheid dat die er in de toekomst komt, is er niet.  

Het bestuur heeft de commissie ingesteld en kan aan de slag gaan.  

 

4. Stand van zaken rond de revitalisatie van Sportcluster Vondersweijde 

Ria Leferink op Reinink  vertelt het een en ander namens de kerngroep. Ze legt uit wat de taken van 

de kerngroep zijn. In juni was een politiek forum en daar zijn de plannen besproken. In oktober 2019 

is dit er weer geweest en tijdens dit laatste politieke forum kwamen er veel vragen waar nog geen 

duidelijkheid over is. In de daaropvolgende raadsvergadering is het agendapunt revitalisatie VW van 

de agenda gehaald i.v.m. met een groot aantal onduidelijkheid in de plannen. In de komende periode 

komt er nog een politiek forum en een  raadsvergadering. De Gemeente hoopt dan alles goed te 

kunnen keuren. 

 

De Gemeente wil wel beginnen met de selectiecriteria om een goede aannemer te zoeken. In januari 

2020 staat de aanbesteding gepland. Dan zal 90% van de revitalisatie in het bestek staan en de rest 

wordt in overleg met aannemers besproken. Het plan om voor de zomer te beginnen is nog niet 

zeker. We moeten afwachten, want het is afhankelijk van de politiek. De eerste begroting klopt niet 

meer want de prijzen zijn gestegen. Wat dat betreft zit er vanwege stijgende prijzen wel haast achter 

de plannen.   
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Een commissie binnen OZ&PC is bezig te kijken naar uitwijkmogelijkheden voor de trainingen en 

wedstrijden. Kathalijne Dullaert vraagt of men nog rekening kan houden met het speelseizoen. Dat 

probeert de Gemeente wel, maar het is de vraag of het lukt. OZ&PC zal zeker een periode waarin o.a. 

het dak gerepareerd wordt, uit het bad moeten.   

 

De plannen die er liggen zien er mooi uit, maar het blijft afwachten hoe het allemaal zal gaan en wat 

dit voor de club gaat betekenen. Hierna toont Ria Leferink op Reinink een impressie van de plannen.  

De voorzitter bedankt haar voor de toelichting.   

 

5. Bestuursverkiezingen  

De voorzitter geeft aan dat er een ingezonden brief d.d. 12-11-2019 is gekomen van André Elands, 

die met dit agendapunt te maken heeft.  

 

Hieronder een korte weergave brief 

De agenda en de herziene agenda ALV zijn respectievelijk verstuurd op 3-11-2019 en 4-11-

2019, waarin melding wordt gemaakt van een bestuurswisseling in de functie van voorzitter 

van de WPC en het herkiesbaar stellen van de functie van penningmeester en secretaris. 

Volgens de statuten van OZPC (Artikel17, lid 5) is hieraan niet voldaan en dus zijn de 

besluiten van deze ALV niet geldig.  

Wat ik nog belangrijker vind is dat er te weinig tijd zit voor eventuele kandidaten voor een 

bestuursfunctie om dit goed te overwegen. 
 

De voorzitter zegt dat dit formeel een juiste constatering is. De agenda had op 31-10 verzonden 

moeten worden. Dan was gehandeld conform de statuten en hadden mogelijke kandidaten 

voldoende tijd gehad om een kandidaatschap voor een bestuursfunctie te overwegen. 

 

Dit is een fout van het bestuur en een leermoment voor een volgende keer.  

André Elands voegt mondeling toe dat hierdoor de draagkracht voor het bestuur binnen de 

vereniging zou kunnen groeien. Op tijd infomeren kan leiden tot meer kandidaten. 

 

De voorzitter wil eigenlijk niet wachten tot een volgende ALV, maar stelt drie opties voor.  

Optie 1: Extra ALV over 2/3 wk met agenda bestuursverkiezingen 

Optie 2:Huidige kandidaten als ad-interim benoemen tot volgende ALV dan opnieuw mogelijke 

kandidaten vanuit de leden.  

Optie 3: Huidige verkiezing door laten gaan als ALV dit akkoord vindt. 

 

Over de opties ontstaat tijdens de vergadering een levendige discussie met het volgende resultaat: 

Optie 1+2 worden samengevoegd, omdat de periode van optie 1 door enkelen ook te kort wordt 

geacht om kandidaten te krijgen.  

Hierna volgt een stemming onder de aanwezige leden 

De stemming:   optie 1+2   11 stemmen  

optie 3    9 stemmen. 

De voorzitter concludeert dat de verkiezingen voor Penningmeester en Secretaris nu niet doorgaan 

en deze functies bij de volgende ALV weer op de agenda komen. In de tussentijd blijven ze hun 

functie ad-interim vervullen.  
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Wel worden Ramon Grootelaar in de functie voorzitter Zwemmen en Joost Jongen in de functie 

voorzitter Waterpolo benoemd. Zij worden door de voorzitter gefeliciteerd met hun benoeming. . 

 

Hierna stelt André Elands deel 2 van zijn brief aan de orde. 

De statuten van OZPC zijn in zekere zin gedateerd en kan daardoor ook leiden tot 

onwenselijke situaties. Een voorbeeld daarvan uit het verleden is dat er niet voorzien is hoe 

vaak bestuursleden achtereenvolgens benoemd kunnen worden. 

Voorstel 2: algemene herziening van de statuten, oftewel er moeten nieuwe moderne statuten 

komen die voldoen aan de tijd van 2020 

Voorstel 3: Vaststellen dat een bestuurder nooit meer dan 2 termijnen achter elkaar dezelfde 

bestuursfunctie kan bekleden, en dat bij hoge uitzondering (vast te stellen door 2/3 

meerderheid van de ALV) eventueel een 3de termijn gedaan kan worden. In dit derde termijn 

wordt het bestuur verplicht gesteld zo snel als mogelijk met een nieuwe kandidaat te komen, 

die in de komende ALV als nieuwe bestuurder gekozen kan worden. Voldoet het bestuur hier 

niet aan dan kan er worden teruggevallen op Artikel 15, lid 1 van de huidige statuten: de 

functie van Secretaris-penningmeester 
 

André Elands vindt dat er opschoning nodig is van de statuten en dan is een half jaar een mooie tijd 

om dit te doen. De voorzitter weerlegt de argumenten over de statuten en zittingstermijnen. Wel zal 

het bestuur deze argumenten bespreken in binnen het bestuur. 

 

Deel 3 Brief 

Vragen m.b.t. Website: Stichting Vrienden van OZPC is opgeheven, waarom is dit niet van de 

website af, en waarom is de lijst van namen niet compleet ?  

Waarom staat de nieuwe Stichting “Sport Moaten van OZPC” niet op de website ? 

Sponsorcommissie heeft geen email adres, waarom niet, en is dit misschien niet de 

belangrijkste commissie van de vereniging OZPC ?  
 

De voorzitter geeft het volgende aan: 

De Stichting Vrienden van OZ&PC staat niet vermeld op de website.  

Informatie over de Sport Moaten mag op de website, verzoek om deze aan te leveren. 

Dat de sponsorcommissie geen emailadres heeft, heeft te maken met extra kosten!. Er zijn meerdere 

commissies die een mailadres willen. Er wordt gekeken hoe dit aangepakt kan worden.  

Op termijn wordt de website herzien. Hierover volgt nieuws als het zover is. 

 

6. Uitreiking Jet-Neef-vrijwilligersprijs 2019 

Jet Neef krijgt het woord en zegt het elk jaar weer een eer te vinden de naar haar genoemde prijs uit 

te reiken. OZ&PC heeft ieder jaar wel opmerkelijke vrijwilligers die de prijs ontvangen. Hieronder 

enkele van de vele taken die hij voor OZ&C heeft uitgevoerd en ook enkele die hij nog steeds vervult.  

Erik is heel veel jaren geleden, ongeveer 20, bij de club begonnen als trainer/coach vd verschillende 
jeugdteams waar zijn zoon Mathijs en dochter Lisanne in zaten. Dat bleef hij jaren lang doen ook toen 
Mathijs en Lisanne al ouder waren. Hij werd op een gegeven moment assistent trainer/coach van 
verschillende meisjes kringteams van Overijssel (later TCON) en heeft dat ook heel veel jaren gedaan. 
Menig medaille heeft hij gewonnen. Erik is ook jaren lang jeugdcoördinator geweest bij OZ&PC; is al 
meerdere jaren coach van heren 3; heeft vele jaren in de wpc gezeten en is jarenlang de 
materiaalman geweest bij de waterpoloafdeling. Nog steeds bestelt hij de zwembroeken en 
badpakken voor clubleden. Volgens enkelen  is hij ook een tijdje teammanager geweest van dames en 
heren 1 (maar dat weten wij niet eens zeker). 
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Na de toespraak van Jet Neef ontvangt Erik Brandhorst naast de wisselplaquette en een kleiner 

exemplaar voor hemzelf, ook een bos bloemen.  De voorzitter bedankt Jet Neef voor uitreiken van de 

prijs. 

 

7. Huldiging jubilaris Rinus Ankone 

De voorzitter zet Rinus Ankoné in het zonnetje. Rinus is op 8 jarige leeftijd lid geworden en was een 

fanatiek sporter. Waterpolo heeft hij tot op hoog niveau gespeeld. Daarnaast heeft hij diverse 

functies en taken binnen de club gehad. Hij ontvangt voor zijn 60-jarig lidmaatschap een mooie 

glazen plaquette en bos bloemen. Rinus is hiermee vereerd en bedankt de voorzitter voor de 

uitnodiging en hoopt nog lang lid te kunnen blijven 

 

8. Afscheid bestuurslid. 

Bjorn Schoppman, de aftredende voorzitter van de waterpolo kon helaas deze avond door zijn werk 

niet aanwezig zijn. De voorzitter bedankt hem voor de inzet van de afgelopen 3 jaar en heeft ook 

voor hem bloemen en een bon. Deze zullen de volgende dag bij hem bezorgd worden.  

 

9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen binnengekomen en ook de aanwezigen hebben geen vragen meer. De voorzitter 

sluit de vergadering en nodigt iedereen uit in het café nog een glaasje te drinken. 

 

Verslag Jolanda Comello 

Secretaris OZ&PC 
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Bijlage: brief ledenwerfcommissie die uitgedeeld werd tijdens de ALV 

 

De commissie “ledenwerving” 

 

Deze commissie “ledenwerving” wil binnen OZ&PC gestructureerd aan ledenwerving 

werken maar gaat ook onderzoeken wat we zouden kunnen doen om leden beter te verbinden 

en te boeien. Daarbij is het nuttig om een goede analyse te maken van de redenen van 

opzegging. Wat voor soort/type leden hebben we en goed af te stemmen met het bestuur welke 

visie er is voor de komende jaren. 

 

Onze doelstellingen voor seizoen 2019-2020:  

De uitstroom van bestaande leden moet geminimaliseerd worden en er dienen 

minimaal 5 nieuwe volwassen leden en minimaal 10 nieuwe jeugdleden geworven 

worden 

 

Acties om te ondernemen: 

• Analyseren van redenen van opzeggingen oud leden.  

• Onderzoeken mogelijkheden tot beter boeien en verbinden.  

• Onderzoeken van het creëren van combi’s met andere sporten.  

• Onderzoeken van samenwerking met andere zwemverenigingen in de regio 

“Noord-Oost Twente” 

• Onderzoeken om jeugd en volwassenen doorlopend max. 2 maanden 

‘uitprobeerperiode’ te bieden en te streven naar meer flexibiliteit, in nauw overleg met 

bestuur.   

• Onderzoeken van mogelijkheden om jeugdleden zelf andere jeugdleden te laten werven.  

• Ophalen werving ideeën/suggesties bij actieve leden. 

 

Nagestreefd wordt om de commissie “ledenwerving” uit minimaal 2 leden te laten bestaan, 

maar bij voorkeur een afvaardiging van elke afdleing (masters, zwemafdeling, waterpolo 

afdeling en basis). Indien een lid van de commissie zijn/haar taken beëindigt, werft het 

bestuur in nauw overleg met de eventueel nog aanwezige commissieleden een of meerdere 

nieuwe leden. 

 

Er zijn dus bij deze nog vacatures voor een afvaardiging van: 

*de masters 

*de zwemafdeling 

*de basis 

 

Met vriendelijke groeten 

Joost Jongen & André Elands 

Tbv aanmeldingen (06-12377213 0f 06-11625597) 
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