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Jaarverslag 2019-2020 
 

Bestuur OZ&PC 
Het bestuur van OZ&PC is in seizoen 2019-2020 tijdens de ALV in november gewisseld van 

samenstelling, benoemd zijn  voorzitters  voor zowel de zwem- als waterpoloafdeling, te weten 

Ramon Grootelaar en Joost Jongen. De overige leden zijn Huub Koster als penningmeester, Patrick 

Oude Scholten als vicevoorzitter en Jolanda Comello, secretaris. Deze waren aftredend en 

herkiesbaar.  Bij de bestuursverkiezingen zijn, door een procedurefout, de zittingsperiode van de 

secretaris en penningmeester tijdelijk verlengd tot de volgende ALV.  Zij blijven als interim in hun 

functie. 

Het bestuur heeft iedere maand vergaderd waarbij diverse zaken de revue passeren. 

 

Financiën 
De financiële situatie blijft, ondanks een klein positief resultaat, een veel besproken punt. De nog 

onzekere toekomst wat betreft de revitalisatie van Vondersweijde speelt hierin ook een rol. Het 

ledental blijft ongeveer gelijk, waardoor de inkomsten van de vereniging op hetzelfde niveau blijven. 

Echter de kosten voor badhuur, trainers en wedstrijdkosten stijgen licht. Al met al maken we ons 

geen grote zorgen, maar houden wel continu de vinger aan de pols.  

 

ALV. Door Covid-19 heeft de ALV van april niet plaatsgevonden en heeft de kascontrolecommissie 

haar bevindingen over 2018 en 2019 nog niet kunnen delen met het bestuur. Dit zal op de ALV van 

november 2020 aan bod komen.  

 

OZ&PC heeft sponsoren die op het materiele vlak de club steunen, maar ook die dit op financiële 

gebied doen. Deze sponsoren zijn we erkentelijk voor hun bijdragen ondanks de, ook voor hen, 

moeilijke periode tussen maart en heden . De club heeft ook inkomsten verkregen met het 

rondbrengen van de Doarn Döll,  de Paasactie en de Rabo Clubkas Campagne en bijdrage ING. 

Iedereen die op welke manier dan ook aan deze acties heeft bijgedragen: BEDANKT. 

 

De sponsorcommissie is uitgebreid en heeft momenteel 4 leden. Echter om een goed sponsorbeleid 

uit te zetten en eventuele sponsoren te bezoeken, blijft versterking noodzakelijk. 

 

OZ&PC heeft met FC Noaber een overeenkomst gesloten om jeugdige vrijwilligers op te leiden tot 

bijv. trainer. De vrijwilliger ontvangt voor zijn/haar inzet een vergoeding met als doel te zorgen dat zij 

voor de club behouden blijven en de club in de toekomst opgeleide en enthousiaste trainers heeft. 

 

Doordat er vanaf maart t/m mei door Covid-19 niet getraind kon worden, heeft de Gemeente 

Oldenzaal alle sportverenigingen de huur van 3 maanden (maart-april-mei) voor zaal/bad 

kwijtgescholden. Een mooie geste! De vereniging heeft ook een beroep gedaan op een 

tegemoetkoming van € 4000 voor te maken onkosten. Hiervan heeft de vereniging alle jeugdleden in 

de periode mei-juni een aantal sportieve en gezellige activiteiten aangeboden bij Outdoor Challenge 

Park. De ervaringen waren zeer positief. Vanaf juni is er van een paar momenten in kleine 

trainingsgroepen langzaam opgeschaald naar de reguliere trainingen. Tijdens de zomervakantie heeft 

de vereniging op vaste tijden door kunnen trainen. Financieel gezien heeft dit geen extra kosten met 
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zich mee gebracht. Van de afdracht, als inschrijf- en wedstrijdgelden, aan de KNZB is geen 

gedeeltelijke teruggave mogelijk. Dit onder het motto: laten we elkaar in deze moeilijke tijden 

helpen.  

 

OZ&PC en Vondersweijde 

In het afgelopen jaar is er geregeld overleg geweest tussen Vondersweijde en OZ&PC. Onderwerpen, 

waarover gesproken is, zijn o.a. de protocollen rond sporten en Covid-19, de huur opties van het bad 

voor trainingen, zaken rond het sportcafé en de gedragsverwachtingen. 

 

Veilig sportklimaat 
Hieronder vallen de vertrouwenscontactpersoon, Verklaring Omtrent Gedrag, de afspraken rond 

gedrag. Voor iedere trainer/coach wordt een aanvraag voor een VOG gedaan. De vcp heeft bijna met 

alle teams/selecties en het kader gesproken over haar taak en de gedragsverwachtingen. Door de 

Covid-19 heeft zij deze ronde niet af kunnen maken en zal ze begin seizoen 2020-2021 met de 

sporters en het kader opnieuw om tafel gaan zitten. De vcp heeft zich in het afgelopen seizoen een 

paar keer leden kunnen adviseren c.q. helpen. 

 

Alle trainers hebben een blauw polsbandje ontvangen waarmee ze aan geven te werken aan een 

veilig sportklimaat voor de leden. 

 

Naast bovenstaande wordt OZ&PC geconfronteerd met het Covid-19-virus. Dit virus zorgt ervoor dat 

OZ&PC de nodige stappen heeft moeten zetten om trainingen/wedstrijden/toernooien door te 

kunnen laten gaan. Hiervoor is in mei een protocol i.s.m. Vondersweijde gemaakt. In augustus  is een 

wedstrijdprotocol zwemmen/waterpolo geschreven. Het laatste is een levend document, zodat dit 

aangepast kan worden indien dit noodzakelijk is vanuit de KNZB, Regio-Oost of uit eigen ervaringen.  

Belangrijk hierbij is de 1,5 m afstandregel welke door iedereen boven de 18 jaar gehanteerd moet 

worden. Ook ontsmetten en schoonmaken van materialen vergt van de trainers/coaches de nodige 

inzet. OZ&PC hoopt dat door genomen maatregelen de voortgang van trainingen en wedstrijden niet 

in gevaar komt. Het bestuur bedankt dan ook allen die hierin een bijdrage leveren. 

 

Ledennieuws 
Tijdens de Algemene Leden Vergaderingen zijn enkele jubilarissen gehuldigd. Rinus Ankoné voor zijn 

60 jarig lidmaatschap van OZ&PC. Tijdens de ALV van november 2019 is hij hiervoor in het zonnetje 

gezet.  

 

Het gebruik van de toegangspasje voor de trainingen en wedstrijden van OZ&PC raakt steeds meer 

ingeburgerd. Helaas merken we dat leden die stoppen niet altijd hun pasje terug brengen.  

 

Revitalisatie VW 
Vanuit OZ&PC is in 2018 een kerngroep gevormd die, tijdens de revitalisatie, de belangen van de club 

behartigd. Vanaf begin 2020 is er weinig tot geen contact meer vanuit de Gemeente geweest over de 

plannen rond VW. De initiatieven tot de communicatie komen voornamelijk vanuit de kerngroep. 

 

Beleidsplan 2021-2026 
Het bestuur heeft t.a.v. het beleidsplan een aantal documenten herzien. Deze zijn op de website 

geplaatst. Tijdens de ALV van november 2020 zal het beleidsplan besproken worden. De benodigde 

informatie zal op de website te vinden zijn.  
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Sportprestaties 
Het Oldenzaals schoolzwemkampioenschap werd voor de 11e keer gehouden. Deelnam aan het 

regionale dan wel nationale schoolzwemkampioenschap is niet meer mogelijk, omdat deze niet meer 

georganiseerd worden. 

Kandidaat bij de Oldenzaalse sportverkiezingen was (oud-)lid van OZ&PC Kari Ankoné. Zij won de 

aanmoedigingsprijs.   

 

Website OZ&PC 
In seizoen 2020-2021 zal OZ&PC een nieuwe website in gebruik nemen. Er is een commissie gevormd 

die vanaf november de website zal onderhouden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 

 


