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Jaarverslag 2020-2021 
 
Seizoen 2020-2021 was wederom een bijzondere periode. Covid-19 werd een gegeven waar we als 
club niet meer omheen konden. We werden gedwongen te stoppen met trainen, de wedstrijden 
vervielen en we moesten ons, toen de trainingen weer begonnen, aan allerlei maatregelen houden.  
Aan het eind van het seizoen waren alle trainingen regulier en hebben we wederom besloten in de 
zomervakantie leden de gelegenheid te geven door te trainen 
 

Bestuur OZ&PC 
Het bestuur van OZ&PC is in seizoen 2020-2021 tijdens de ALV in november gewisseld van 
samenstelling. Richard Vreeling is als penningmeester toegetreden tot het bestuur. Jolanda Comello, 
secretaris en Patrick Oude Scholten, vicevoorzitter zijn herkozen.  
Het bestuur heeft iedere maand fysiek of online vergaderd, waarbij diverse zaken de revue passeren. 
 

Financiën 
De financiële situatie blijft een terugkerend agendapunt. Tijdens de sluiting van het zwembad i.v.m. 
Corona hebben alle leden hun reguliere contributie betaald. In de maand februari 2021 heeft het 
bestuur besloten geen contributie te innen, doch alleen de KNZB-kosten. De maand erna is de 
contributie gekort met 25% zolang de trainingen nog niet hervat zijn. 
Tijdens de lockdown zijn geen kosten voor badhuur berekend. Kosten voor badhuur die wel gemaakt 
zijn, zijn die van de trainingen in de buitenbaden van Oldenzaal, Ootmarsum en Hengelo. Enkele 
trainers hebben tijdens de lockdown hun vrijwilligersvergoeding tijdelijk stop gezet. Een mooie geste. 
In 2020 is een bedrag gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe polo’s die in seizoen 2021-2022 
worden uitgedeeld. 
 
De financiële commissie (is gelijk aan kascontrolecommissie) bestaande uit Jos Vanhommerig en 
Rens van Amelsvoort heeft in april 2021 de resultaten van 2019 en 2020 goedgekeurd.  
Op de ALV van april 2021 hebben zich, o.a. door de lage opkomst, geen nieuwe leden aangemeld 
voor de nieuwe financiële commissie. Intussen hebben zich twee kandidaten gemeld en ij  zullen 
tijdens de ALV van november 2021 voorgedragen worden voor benoeming. 
 
Het ledental tijdens de lockdown is ongeveer gelijk gebleven.  
 
OZ&PC heeft ondanks de Covid-19 periode een aantal trouwe sponsoren waarbij enkelen op het 
materiele vlak de club steunen en anderen dit op financiële gebied doen. Deze sponsoren zijn we 
erkentelijk voor hun bijdragen. De club heeft ook inkomsten verkregen met het rondbrengen van de 
Doarn Döll, de Rabo Clubkas Campagne. Iedereen die op welke manier dan ook aan deze acties heeft 
bijgedragen: BEDANKT. 
 
De sponsorcommissie zoekt uitbreiding om actiever meer sponsoren te kunnen werven voor de club. 
 
OZ&PC heeft wederom 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. 
 

OZ&PC en Vondersweijde 
In het afgelopen jaar heeft er een personeelswisseling plaats gevonden in het management. Tijdens 
een online vergadering heeft het bestuur kennis gemaakt met Carmen van den Berg, de nieuwe 
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manager. Daarnaast zijn er goede contacten met Vondersweijde over de badhuur en alle daarbij 
komende zaken. 
 

Veilig sportklimaat 
OZ&PC heeft afgelopen seizoen voor veel vrijwilligers van trainers, officials tot commissie- en 
bestuursleden, een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd. De vertrouwenscontactpersoon,  
heeft door de Covid-19 niet met alle teams, trainers en begeleiders een gesprek kunnen houden. Dit 
zal zodra de situatie dit toelaat weer opgepakt worden. 
De vcp heeft wel aandacht gevraagd voor pestgedrag en de trainers opgeroepen dit goed in de gaten 
te houden en hier adequaat tegen op te treden. Eventueel kan de vcp hier een ondersteunende rol 
bij spelen. 
OZ&PC heeft zich, steeds in overleg met Vondersweijde, gehouden aan de geldende maatregelen 
(protocollen) rond Covid-19.  
  

Verbouwing VW 
De revitalisatie van Vondersweijde wordt nu een verbouwing; een sobere uitvoering van het 
allereerste plan met dien verstande dat de Gemeente misschien over een aantal jaren wel meer kan 
gaan verbouwen cq aanpassen. De Gemeente heeft de plannen aangepast en hoe het een en ander 
verder verloopt is voor het bestuur ook nog onbekend.  
 

Beleidsplan 2021-2026 
De statuten van OZ&PC zijn aangepast en vastgesteld door de KNZB en de ALV van dec-febr. 2021. 
Op dit moment wordt het huishoudelijk reglement herzien en zullen in het kader van de Wet Bestuur 
en Toezicht rechtspersonen nog enkele zaken vastgesteld worden. Hier komt het bestuur in een 
volgende ALV op terug. 

 
Kleding 
In 2020-2021 heeft een commissie zich gebogen over de clubkleding. Qua uitstraling en kleuren past 
de huidige outfit prima bij de ideeën van de club. Daarom is besloten de polo’s te vervangen door de 
vernieuwde uitgave hiervan. Einde seizoen heeft iedereen zijn maat door kunnen geven. De kosten 
die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de vereniging.  
 

Paasactie 
De paasactie in de vorm waarin die jaarlijks gegoten werd, kon niet doorgaan. Daarop heeft de 
commissie een andere soort activiteit gekozen: een online-bingo met allerlei leuke prijzen. Daarnaast 
konden mensen een paas-ontbijtpakket kopen en laten bezorgen. Het geheel leverde, mede dankzij 
de sponsoren, een bedrag op van €2000. 
 

Vrijwilligers. 
Grote waardering is er voor de vrijwilligers. Zij hebben zich in het bijzondere seizoen 2020-2021 
steeds aan moeten passen aan de omstandigheden, wat niet altijd een makkelijke opgave was. 
 

Activiteitencommissie 
Deze commissie wilde na de strenge lockdown graag een jeugdkamp organiseren, maar heeft 
uiteindelijk, vanwege de risico’s en de Covid-maatregelen, dit niet door laten gaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur 
 


