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ALGEMENE LEDENVERGADERING OZ&PC 
Wanneer: donderdag 10 december 2020   

Plaats: de hal van basisschool de Windroos, Lariksstraat 11 in Oldenzaal.  

Aanvang: 20.00 uur.  Inloop vanaf 19.40 uur. 

 

Aanwezigen: Marieke Groot Rouwen, Koen Neef, Bob Evers, Joop Rijssemus, Richard Vreeling, Kim 

Neef, Inez Heideman, Mika Groot Rouwen, Jet Neef, Rob Reinders, Patrick Oude Scholten, Ramon 

Grootelaar, Marijke Brandhorst, Joost Jongen, Huub Koster, Ria Leferink op Reinink, Jolanda Comello 

Online: Bas Overmars, Kathalijne Dullaert, Gerard Steghuis, Susan Klein, Jessie Heerink 

 

Afwezig m.k.: Ronald Broekmate, Greet van der Veen, Maureen Asbreuk, Stephanie Veerdig, Manny 

Kruders, Ger Heitkamp, Marian en Jan Kamphuis, Lisette van Amelsvoort. 

 

1. Opening 

Voorzitter Rob Reinders heet de aanwezigen welkom op deze bijzondere vergadering. Rob heeft  een 

dubbel gevoel omdat er aan de ene kant er misschien een lockdown aan komt en aan de andere kant 

vindt het bestuur het belangrijk om dit jaar nog een ALV houden.   

 

A.d.h.v. een presentatie vertelt voorzitter Rob Reinders het een en ander rond OZ&PC en Covid-19. 

Veel mag er ineens niet meer en dat leidt tot spanningen, onrust en onduidelijkheid; protocollen 

moeten worden geschreven om aan te geven hoe je als vereniging omgaat met de hele Corona 

situatie. Daarnaast heb je te maken met persoonlijke ellende en verdriet. Desondanks bleef OZ&PC 

actief; de trainingen van de jeugd bij OCP op het Hulsbeek zijn daarvan een voorbeeld evenals het 

opstarten van de scholing van vrijwilligers tot trainers in samenwerking met  FC Noaber.  

Het is fijn dat leden de vereniging trouw zijn gebleven en dat OZ&PC daardoor weinig ledenverlies 

heeft; het huidige aantal is 279 en was 281. Ook is het goed te merken dat de sponsorcommissie,, de 

clubbijdrage hebben kunnen innen bij de sponsoren. Het is fijn dat de huidige sponsoren de club 

trouw blijven ondanks alle  economische perikelen. Dit is ook een groot compliment voor de 

sponsorcommissie, .die overigens nog zit te springen om versterking. 

 

2. Notulen 4-11-2019 

De notulen zijn te vinden op de website onder ALV. De concept notulen van de ALV van 2019 worden 

goedgekeurd en daarmee definitief met dank aan de secretaris. 

 

T.a.v. het jaarverslag van het bestuur merkt Kathalijne op dat er nog een paasactie vermeld wordt, 

die niet is geweest. De secretaris zal dit aanpassen.  

Op de vraag wat er met niet ingeleverde pasjes van ex-leden gebeurt, antwoordt de secretaris dat 

deze geblokkeerd worden.  

Na deze aanpassingen worden de verslagen van de commissies goedgekeurd. 
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3. Financiën 

Huub Koster licht de jaarrekeningen toe a.d.h.v. een presentatie. Die van 2018 heeft Huub al 

toegelicht en gaat hier kort doorheen. Er is in 2018 meer contributie binnen gekomen door de 

verhoging die doorgevoerd is. Daarnaast was er in dat jaar veel sponsoring. De grootste 

kostenposten zijn de badhuur en de KNZB-kosten. Onder het item “overige kosten” zitten meerdere 

kleine kosten bij elkaar genomen. 

Ria Leferink op Reinink vraagt waarom er niet wordt afgeschreven op andere materialen van de 

vereniging zoals de trainingslijnen bij zwemmen? Marijke Brandhorst antwoordt dat zwemmen en 

basis nieuwe trainingslijnen gaan aanschaffen en dat er dan jaarlijks op wordt afgeschreven. 

Koen Neef vraagt zich af wat wordt bedoeld met scorebord? Joost Jongen antwoordt dat hier het 

bedieningspaneel van het scorebord wordt bedoeld. 

 

De secretaris leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor.  

Per post en tevens per e-mail 
Inzake                  : kascontrole jaar 2018 en advies decharge 
Enschede, 9 december 2020  
Geachte heer Koster, Beste Huub, 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Rens van Amelsvoort en ondergetekende, hebben inzage gekregen in 
de door de vereniging gevoerde boekhouding over het boekjaar 2018, om deze te controleren. 
Wat is nu de controlerende taak van de kascontrole commissie en hoe ver gaat deze? 
De taak van de kascontrolecommissie is volgens de wet als volgt: 
“De kascontrolecommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan 
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.” 
Met andere woorden de commissie dient de jaarrekeningen, gemaakt door de penningmeester, te controleren. 
Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid. 
JAARREKENING 2018 
De commissie heeft volledig inzicht gehad en een toelichting gekregen op de gevoerde administratie door de 
penningmeester. Daarbij heeft de commissie in eerste instantie geconstateerd dat de gevoerde administratie 
niet altijd even inzichtelijk en duidelijk was. De penningmeester heeft, op advies en in overleg met de 
kascontrolecommissie, de jaarrekening van 2018 verbeterd. 
FINANCIEEL BELEID en de toekomst: 
Zoals in het begin van deze brief aangegeven doet de commissie meer dan alleen het controleren van de 
gevoerde administratie. 
Bij het controleren van de gevoerde administratie en na de gesprekken met de penningmeester, heeft de 
commissie vastgesteld dat er op financieel gebied, met name de interne controle en het toezicht op 
declaraties, een verbetering dient te worden gemaakt. 
Zo meent de commissie dat de vereniging de uitvoering, het beheer en de administratie van de financiën dient 
te verbeteren door het instellen van een werkgroep financiën. Zodat het bestuur en de penningmeester 
ondersteund worden bij de invulling en uitvoering van de financiën en het financiële beleid. 
De commissie komt tot het uiteindelijke oordeel dat de administratie op een inzichtelijk en –na correctie- 
deugdelijke wijze is gevoerd over 2018. Om die reden kan de kascontrolecommissie de leden van de vereniging 
positief adviseren om het bestuur van de vereniging voor het boekjaar 2018 decharge te verlenen. 
  
Met vriendelijke en sportieve groet, 
mr. Jos Vanhommerig 
Advocaat/partner 

 

Vraag van Jet Neef wat het bestuur zal doen met de aanbevelingen uit het verslag van de 

kascontrolecommissie 2018? Rob Reinders antwoordt dat het bestuur het advies van Jos 
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Vanhommerig en Rens van Amelsvoort zal bespreken. Dit zal o.a. ook afhangen van de 

penningmeester. Hierop antwoordt Huub Koster, de huidige penningmeester dat hij het wel prettig  

had gevonden om een werkgroep er naast te hebben waarmee je kunt sparren en zaken aan kunt 

delegeren. De voorzitter neemt deze punten mee naar de bestuursvergadering.  

De vergadering gaat akkoord met verlenen van decharge aan het bestuur over 2018. 

 

De penningmeester gaat verder met het jaar 2019. Resultaat van dit  

boekjaar is minder dan 2018.  

De kosten van de KNZB zijn ook gestegen; hoe hoger je speelt, hoe 

meer bijdrage aan de bond. Er is geen verandering t.o.v. de grootste 

kostenposten. De sponsoring in 2019 is minder dan ervoor; er is een 

grote sponsor weggevallen. Voor het overige zijn er gelden binnen 

gekomen van o.a. jeugdsportsubsidie, Raboclubsupport. Daarnaast 

waren er extra uitgaven aan het bedieningspaneel voor het 

scorebord waterpolo.  

De ALV gaat, na het voorlezen van het verslag van de kascontrolecommissie, akkoord met verlenen 

van decharge over 2019 aan het bestuur.  

 

Resultaten 2020 t/m september. 

De penningmeester licht de inkomsten en uitgaven toe. Door de coronaperiode zien we wel een 

ander beeld dan andere jaren. Waar aan de ene kant geld niet uitgegeven of kwijt gescholden wordt 

(o.a. gedeelte badhuur), blijven bepaalde kosten doorgaan en het mooie is dat we merken dat de 

leden de club trouw blijven en hun contributie betalen. Er is een brief naar de KNZB gestuurd over 

bijdragen van de competitiegelden en wedstrijden welke toto nu toe niet gespeeld kunnen worden. 

De KNZB zal op deze door veel verenigingen gestelde vraag midden december reageren. 

In de eerste coronaperiode is veel badhuur bespaard. Ook hebben trainers een deel van hun 

vergoeding ingeleverd. Om te kijken of er daadwerkelijk een positief resultaat is, zullen we af moeten 

wachten hoe het einde van het jaar gaat verlopen.  

 

Ria Leferink op Reinink vraagt of het bestuur overweegt om contributie te retourneren aan de leden 

die nu door omstandigheden niet kunnen trainen. De voorzitter antwoordt hierop door te zeggen dat 

hij eerst wil afwachten hoe het jaar financieel zal eindigen. Voor iedereen is het een moeilijk jaar. Stel 

dat er een positief resultaat is, dan zou dit een goede geste zijn. Samenvattend kun je zeggen dat er 

wel over gedacht wordt, maar de uitvoering nog ongewis is. Er zijn geen vragen n.a.v. het resultaat 

2020 tot en met september. 

 

Begroting. Huub Koster heeft van iedere afdeling een begroting ontvangen en deze in een overzicht 

verwerkt. Hij licht deze toe. Er komt een kleine contributieverhoging door indexering. De uitgaven 

zijn dezelfde als andere jaren. Een redelijk nieuw onderdeel is de scholing van vrijwilligers. De post 

onvoorzien is wat hoger, omdat komend jaar wellicht weer anders zal verlopen dan anders. Het jaar 

2021 zal, zoals nu voorzien, een klein positief resultaat. Ondanks dat carnaval niet doorgaat, is 

OZ&PC gevraagd om een boek namens alle carnavalsverenigingen, tegen een vergoeding, rond te 

brengen.  
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4. Statuten en beleid 

N.a.v. de vorige ALV zijn de statuten aangepast. Hiervoor heeft Jos Vanhommerig enkele 

wijzigingsvoorstellen voorgedragen. In de nieuwe statuten, welke op de website te vinden zijn, zijn 

de wijzigingen geel gearceerd. De KNZB heeft de aangepaste statuten inmiddels goedgekeurd.  

Enkele wijzigingen zijn:  

● Art. 5   Inrichting vereniging opnieuw omschreven (redactioneel) 

• Art.9.3 Aanvullingen bij Tuchtrechtspraak, commissie etc. 

• Art 9.a Aanvullingen over Sportrechtspraak, intimidatie, doping etc. 

• Art 10.2 en 11.3 contributie en opzegging 

• Art. 12 6/7 Stemmen leden 

• Art. 14  Vergaderingen Bestuur en Commissies openbaar voor leden 

De artikelen over de rechtspraak, die in de statuten horen, komen o.a. van de KNZB.  

 

Ook al gaan de huidige aanwezigen akkoord gaan dan moet er toch nog een volgende ALV belegd 

worden, aangezien de helft van de leden aanwezig moet zijn. Het bestuur plant in januari een 

volgende ALV om de statuten goed te keuren. Dan geldt dat goedkeuring door de aanwezigen op die 

ALV voldoende is om de statuten definitief goed te keuren en er geen getalscriterium is. Na 

goedkeuring gaan de statuten naar de notaris voor het officiële vastleggen.de. I.v.m. de onzekere 

periode zal het bestuur bekijken hoe de volgende stemronde te laten plaatsvinden. 

De huidige aanwezigen gaan akkoord met de aangepaste statuten. 

 

Beleidsplan. 2021-2026 

Vanuit de afdelingen is er veel input geleverd voor een nieuw beleidsplan voor de komende 5 jaar .  

De kernwaarden van onze vereniging zijn respect en sportiviteit, plezier, verantwoordelijkheid en 

plezier.  

 

Visie en missie:  

Wij willen een vereniging zijn waar de leden zowel op recreatief als in competitieverband hun 

sport kunnen uitoefenen op een leuke, lerende en plezierige manier, waarbij iedereen zich veilig, 

gehoord en gewaardeerd voelt. Dit geldt voor alle afdelingen, leden, ereleden, vrijwilligers en ook 

ouders/toeschouwers. OZ&PC is een financieel gezonde vereniging.  

 

Zwemmen en Waterpolo zijn gelijkwaardige afdelingen die elkaar (moeten) versterken in plezier, 

prestatie en identiteit. De basisafdeling is de kweekvijver waar leren zwemmen en/of 

waterpoloën, plezier in deze sporten en groei van de vereniging centraal staan. 

 

Wij hebben een ambitie/doel om verder te ontwikkelen naar een grotere regionale bekende 

vereniging met een groeiend aantal leden en waar veel aandacht is voor talentontwikkeling en 

jeugdbegeleiding. Dit geldt zowel voor het zwemmen als voor de waterpolo. 
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Om bovenstaande uit te voeren en te dragen is een gedegen financiële basis van levensbelang.  

De komende jaren zullen we elke keer opnieuw afwegen welke keuzes  gemaakt moeten worden 

met betrekking tot de te ontwikkelen activiteiten. Een verdere uitbouw sponsorcommissie. Een 

actieve rol van de ledenwerfcommissie. 

 

Joost Jongen, voorzitter waterpolo vult aan dat er op de achtergrond door de ledenwerfcommissie 

wel het een en ander gebeurd. Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden en een van de leden 

heeft in kader van de studie een document geschreven waar dit aan bod komt. De laatste zal in 

januari in het bestuur besproken worden. 

 

Speerpunten:  

Imago versterken;  

Sponsoring; Ledenwerving;  

Opbouwen Mastersafdeling;  

Samenwerking met andere verenigingen en instanties;  

Vitaliteit en bewegen;  

Kwaliteit, veiligheid en gedrag. 

Rob geeft over  bovenstaande speerpunten een korte toelichting die terug te lezen zijn in het 

beleidsplan 

 

Inez Heideman vindt de ambitie om te groeien met de masters is heel mooi, maar de huidige 

mogelijkheden zijn niet optimaal. Bij de masters is veel verschil in techniek en snelheid van 

zwemmen en dat maakt het lastig om dit op 2 banen te doen. De voorzitter geeft als tip dat er 

misschien samengewerkt kan worden met andere clubs w.b. trainingstijden.  

Ramon Grootelaar, voorzitter zwemmen, wil aan einde seizoen evalueren en kijken hoe dit verder uit 

te breiden. De masters is wel een groeiende groep, zeker al je let op de noodzaak tot sport en 

bewegen. 

Ria Leferink op Reinink geeft als tip om de mensen die het betreft bij het proces te betrekken om ze 

enthousiast te maken en te houden. De voorzitter beaamt dat dit zeker moet gebeuren.  

 

De voorzitters van de afdelingen lichten hun eigen plan toe. 

Waterpolo 

Joost Jongen voorzitter waterpolo: Het waterpolo van OZ&PC moet, zowel in de breedtesport als 

voor de selecties, een centrumfunctie gaan vervullen voor de omliggende gemeenten. We willen 

investeren in een goede jeugdopleiding, met gecertificeerde trainers. We beschikken over een brede 

basis in de breedtesport. We willen een gezellige vereniging zijn waar recreatief maar ook 

competitief waterpolo gespeeld kan worden. Voor een levensvatbare en toekomstbestendige 

waterpolo afdeling, hebben we zowel vanuit de eigen opleiding aanwas nodig als ook mensen die van 

andere verenigingen komen om de breedte en selecties te komen versterken. Hierbij houden we een 

goede balans tussen de selectie en de breedtesport. 
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Basis 

Marijke Brandhorst voorzitter basis: De basis wil graag meer leden; streven is “op naar de 70 leden”. 

Er wordt gebruik gemaakt van het sterrenplan waarbij diverse zwemslagen en plezier aan bod 

komen. 

 

Zwemmen 

Ramon Grootelaar voorzitter zwemmen: Zwemmen wil mikken op uitbreiding van de masters, 

ledenwerving en hoog eindigen in de competitie. Om dit te bewerkstelligen begint het bij de basis en 

groeit dan door. Ramon zoekt hiervoor de samenwerking met de andere afdelingen om een zo sterk 

mogelijke vereniging te worden en te blijven. Samenwerken om ook de competitie te blijven kunnen 

zwemmen. In 2025 is het 100-jarig feest. Dan kunnen we proberen oud-leden binnen te halen voor 

meer body en kader. Voor volgend jaar aandacht voor kwaliteit, veiligheid en gedrag. 

Note: De plannen afdelingen en de andere documenten komen op de website. 

 

Inez Heideman hoopt dat de samenwerking met de afdelingen zich doorzet en vastgehouden kan 

worden. Joost Jongen zegt dat die intentie er is, het staat beschreven en daar wil je op sturen. De 

activiteit bij OCP op het Hulsbeek in de eerste coronatijd was een mooi initiatief van samenwerking.  

 

5. Jaarverslagen commissies en bestuur 

Deze zijn aan bod geweest bij agendapunt 2.  

 

6. Stand van zaken revitalisatie Vondersweijde 

De stand van zaken is nul. Het laatste bericht is van oktober en dat stond toen ook in de krant. De 

begroting van de gemeente  is te krap om alles te realiseren. De gemeente is nu bezig te kijken naar 

alternatieven.  

Er zijn verschillende opties, waarvan er eentje geen revitalisatie is.  

 

7. Bestuursverkiezing  

Aftredend en herkiesbaar is Patrick Oude Scholten, vicevoorzitter en ICT specialist. Hij wil graag 

verder. Er zijn geen tegenkandidaten. Is de vergadering akkoord? De vergadering gaat akkoord met 

herbenoeming. 

Aftredend en herkiesbaar is Jolanda Comello, secretaris. Volgens de voorzitter een rots in de 

branding. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering gaat akkoord met herbenoeming  

Aftredend en niet herkiesbaar is Huub Koster, penningmeester. Huub komt niet meer terug in 

bestuur. Er waren twee kandidaten voor de vacature; helaas heeft Rolf Jansink zich terug getrokken. 

De andere kandidaat is Richard Vreeling. Zijn zoon is bij de zwemselectie en hij is actief geweest bij 

ZC Losser als official en hoopt als penningmeester zijn bijdrage te kunnen leveren aan de club. Vanuit 

zijn werk heeft hij ervaring op financieel vlak. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van 

Richard Vreeling als penningmeester van de club. 

Afscheid penningmeester. Rob Reinders bedankt Huub Koster voor de inzet voor de vereniging en 

overhandigt hem een bos bloemen met een bon en bedankt hem voor zijn inzet voor de club. Huub 
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heeft zijn functie met plezier gedaan en indien nodig wil hij wel meedenken in de werkgroep 

financiën (advies kascontrolecommissie 2018). 

 

8. Huldiging leden 

Gerry Boswinkel is 50 jaar lid van de vereniging. Door de huidige periode en de kwetsbare 

gezondheid van Gerry zal ze niet aanwezig zijn.  

Onder de huidige aanwezigen zijn er een aantal die haar kennen; zij was veel op het zwembad 

(aanwezigheid noteren) en is ook een tijd secretaris van de club geweest . Een echte betrokken 

OZ&PC-er. Jet en Jolanda gaan als de situatie dit toelaat er naar toe. 

 

9. Vrijwilligersprijs 

Deze wordt uitgereikt door de naamgeefster van deze prijs, Jet Neef. Zij merkt als eerste op dat het 

wel sneu is dat er maar zo weinig leden (22 inclusief het bestuur) aanwezig (fysiek en online) zijn.  

 

Jet: “Beste allemaal. Vanwege corona is er heel veel niet doorgegaan dit jaar. Ik ben dan ook blij dat 

ik de vrijwilligersbokaal wel uit mag reiken. Want ondanks dat de vele zwem- en poloactiviteiten niet 

doorgingen en veel trainingen werden gecanceld, moet er wel gezorgd worden voor voortgang en 

saamhorigheid binnen de club. En daar is de persoon die het bestuur dit jaar heeft uitgekozen een 

KEI in. ZE is van kinds af aan lid van OZ&PC. Zwemmen is haar passie!! Ze heeft gezwommen en 

gewaterpoloot. Ze was geen supertalent, maar door haar grote wilskracht en doorzettingsvermogen 

bereikte ze meestal wel wat ze wilde. Ze is zeer doelgericht! En tijdens wedstrijden bloedfanatiek. 

Maar …… bescheidenheid siert haar, ze staat nooit op de voorgrond. 

Vanaf haar 15e hielp ze al mee met activiteiten voor de jeugd begeleiden en nam ook al vrij snel 

plaats bij mij in de basiscommissie. Lekker enthousiast, gedreven en inspirerend en ….. altijd 

meedenkend vanuit de Club!! “Hoe houden we de jeugd vast”.  

We hebben samen heel wat plannen gemaakt en uitgevoerd en vele jeugdwedstrijden begeleid. 

Natuurlijk haalde ze haar trainer A diploma en stonden we vele jaren samen elke dinsdag en zaterdag 

aan het bad om onze jeugdleden goede zwemslagen aan te leren, maar zeker ook om ze zwemplezier 

te laten beleven.  

Zelf trainde ze fanatiek bij de zwemselectie en ook daar hielp ze coachen en begeleiden. Ze deed 

voor het gemak ook nog ff de officialcursus, zodat ze zich tijdens de wedstrijden ook daarvoor nuttig 

kan maken.  

Ze kan goed analyseren en motiveren en denkt altijd in oplossingen. Sinds 2 jaar is ze de drijvende 

kracht achter de zwemselectie die mede door haar enthousiasme en inzet weer een hechte 

gemotiveerde groep is geworden.  

INEZ HEIDEMAN. Ik ben zeer vereerd en trots dat ik jou dit jaar de vrijwilligersbokaal mag 

overhandigen. Je hebt ‘m dik verdiend. Wees er trots op”. 

 

Inez heideman ontvangt uit handen van Jet Neef de glazen wisselbokaal met daarbij een kleiner 

exemplaar voor haar zelf en tot slot een boeket bloemen. 

Inez was zeer verrast en dankt Jet voor de mooie woorden. Ze is blij met deze prijs.  
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10. Rondvraag 

Mika Groot Rouwen merkt op dat op de website flink wat oude informatie staat. Patrick Oude 

Scholten antwoordt dat dit klopt en dat er nog een overdracht moet plaatsvinden naar de een 

werkgroep hoe de website bij te houden.  

 

Marieke Groot Rouwen vraagt of dan in ieder geval de oude informatie er af kan. Patrick zegt dat dit 

kan. In januari 2021 wordt dit z.s.m. opgepakt. 

 

Joop Rijssemus merkt op dat als hij het zwembad binnenkomt veel dames ziet die binnen komen 

zonder mondkapje. Daarna zit men in de zwemzaal op de mobiel te kijken. Dit alles is tegen de 

afspraken die door de club zijn gemaakt. Joop dat hier wel wat aan gedaan wordt. 

Marijke Brandhorst vindt dat als er een trainer aanwezig is deze persoon hen moet aanspreken. 

Joost Jongen zegt dat in overleg met Shelly Jambor, de vorige manager van Vondersweijde, de palen 

op de tribune worden voorzien van posters met de door Joop genoemde punten. Op de meldingen 

die binnenkomen bij bestuur wordt door de betreffende afdeling meteen actie ondernomen. 

Aanspreekpunten en trainers worden ingelicht. Mocht het vaker voorkomen dan hoort bestuur dit 

graag en dan zullen we wellicht meer toezicht moeten houden en mensen er op aanspreken. 

De voorzitter vindt het een goede zaak dat het opgemerkt en gemeld wordt. Inez Heideman merkt op 

dat hetzelfde geldt voor de mobiel. Trainers zijn een voorbeeld voor de andere sporters. Dit blijft een 

aandachtspunt. Kathalijne Dullaert, vertrouwenscontactpersoon, heeft alle sporters tijdens haar 

bezoek aan de teams en selecties hier op gewezen. Ria Leferink op Reinink : blijf de boodschap 

communiceren. Joost Jongen roept allen op om indien nodig meldingen te blijven maken zodat we 

kunnen er mee verder kunnen.  

 

Joop Rijssemus heeft een bericht doorgestuurd van de gemeente Almelo. Hier kunnen iedere  

woensdagmiddag kinderen tot 13 jaar naar de sporthal voor spelen en sporten. ROC-leerlingen 

begeleiden dit. Dit is kenbaar gemaakt in de media. Deze activiteiten zorgen wel voor aanwas van 

nieuwe leden bij verenigingen. Marijke Brandhorst zegt dat de basisafdeling meedoet met 

Boescoolfit en daar blijven over het algemeen wel een paar leden bij de club. 

Jet Neef merkt op dat er wel iemand moet zijn die initiatief neemt; dit kunnen bijvoorbeeld de 

sportcoaches zijn. Joost Jongen vindt het een goed punt dat Joop aangeeft. Er komt uit het 

genoemde onderzoek (zie opmerking beleidsplan) ook dat het creëren van synergie tussen de 

verschillende clubs een belangrijk onderdeel is. Het voorbeeld van Almelo is iets om te onthouden. 

Als club zou men zich ook meer moeten profileren in de kranten vindt Jet Neef. Niet alleen prestaties 

melden. Hierop vult Inez Heideman aan dat de club bijvoorbeeld ook haar eigen sterrenplan meer 

onder de aandacht kan brengen. Zwemmen is meer dan alleen baantjes trekken. 

 

Kathalijne Dullaert vindt het super dat ze online toch de ALV heeft kunnen meemaken. Kan dit voor 

alle volgende ALV’s? Het bestuur neemt dit punt mee naar de vergadering.  

 

Er zijn geen verdere rondvragen. 

 

 

http://www.ozpc-oldenzaal.nl/
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11. Sluiting  

Rob Reinders bedankt allen voor de aanwezigheid  en wenst iedereen goede feestdagen, hoe je die 

ook viert, en tot volgend jaar. 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING OZ&PC 
Datum: woensdag 3-2-2021 

Plaats: online 

Agendapunt: goedkeuren statuten. 

 

1. Goedkeuring statuten 

De gewijzigde statuten kunnen de leden vinden op de website van OZ&PC. In een mail aan de leden 

zijn de wijzigingen, welke in de statuten zijn aangebracht, benoemd. 

 

Tijdens de ALV van 10-12-2020 waren te weinig leden aanwezig om de gewijzigde statuten goed te 

keuren. Daarop heeft het bestuur op 19-1-2021 een tweede ALV (online) uitgeschreven voor 

woensdag 3-2-2021. Vanwege de Lock down in de coronaperiode kon er geen fysieke ALV gehouden 

worden. Op 27 januari heeft ieder lid een mail met een link om de statuten goed- dan wel af te 

keuren, ontvangen. 

 

De leden hebben de voorkeur gegeven aan digitaal stemmen. er zijn 8 positieve stemmen binnen 

gekomen. Er zijn geen vragen binnen gekomen en geen negatieve stemmen. Met de positieve 

stemmen vanuit de eerste ALV en de huidige heeft het bestuur op woensdag 3-2-2021 zijn om 20.00 

uur de gewijzigde statuten goedgekeurd. 

 

 
 

 

   
 

 

Verslag secretaris OZ&PC, Jolanda Comello 
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