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Verslag Algemene Leden Vergadering OZ&PC  

Datum: 25-11-2021 
Plaats: sportcafé in Vondersweijde 
 

Aanwezig: Marieke Groot Rouwen, Joost Jongen, Marijke Brandhorst, Mika Groot Rouwen Patrick 
Oude Scholten, Rob Reinders, Richard Vreeling, Jolanda Comello 
 
Afwezig met kennisgeving: Jos Vanhommerig, Ger Heitkamp, Jet Neef, Lisanne Brandhorst, Susan 
Klein, Marjon Westenbroek, Bob Evers en Mathijs Brandhorst 

 

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter Rob betreurt het dat de opkomst erg laag is. Er was bij het bestuur enige twijfel om de 

vergadering door te laten gaan, maar de kans dat de ALV dan nog in 2021 gehouden zou kunnen 

worden is zeer gering, gelet op de nieuwe aangekondigde Covid-19 maatregelen. 

Richting de beveiliging van Vondersweijde heeft Rob, in overleg met  de manager van het 

sportcomplex, het een en ander ondernomen. Tot 3 december is er een beveiliger die alle 

coronatoegangsbewijzen controleert.  

Daarnaast heeft hij contact gezocht  met de wethouder om af te stemmen of de toegangscontrole bij 

VW centraal geregeld kan worden  Verder hoopt Rob dat men, ondanks verschillende denkbeelden 

over  Corona, vaccinatie, testen , begrip voor elkaar blijft houden.  

 

2. Notulen  

Op de website zijn per abuis de notulen van december 2020 geplaatst en niet de conceptnotulen van 

mei 2021. De secretaris biedt haar excuus aan en zorgt dat deze alsnog op de website komen. Tijdens 

de ALV in voorjaar 2022 komen deze terug op de agenda. 

 

3. Jaarverslagen 

De aanwezigen missen het verslag van de waterpolo op de website. De voorzitter van de waterpolo 

zegt dat dit klopt. Door vertraging wordt het verslag binnenkort door de waterpolocommissie 

geaccordeerd. Daarna komt het terug op de ALV van voorjaar 2022. 

 

4. Financiën 

Volgens de statuten van OZ&PC heet de kascontrolecommissie de financiële commissie. Echter in de 

dagelijkse gang van zaken ligt de naam kascontrolecommissie meer voor de hand. Daarom zullen we 

naam Kascontrole commissie gebruiken.  

Na de vorige ALV in mei 2021 zijn de heren Mathijs en Erik Brandhorst gevraagd plaats te nemen in 

de kascontrolecommissie met als doel de boeken van 2021 te controleren. Beide heren gaven hier 

gehoor aan en worden nu voorgedragen voor deze commissie. Geen van de aanwezigen heeft 

bezwaar, waarna de benoeming beklonken is. 
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o Begroting 2022 

Dit is geen vrolijke begroting. Er is voor komend jaar een grote kostenpost opgenomen in de vorm 

van huur voor extern badwater als de verbouwing van VW gaat beginnen. Op dit moment is er nog 

geen input van de gemeente over mogelijke financiële compensatie.  

Na de toelichting van penningmeester Richard Vreeling gaan de aanwezigen akkoord met de 

begroting. 

 

o Contributie 2022 

Er komt een kleine verhoging van de contributie om de kosten te kunnen blijven betalen.  

De aanwezigen gaan akkoord met de verhoging. De nieuwe contributie wordt in december op de 

website vermeld.  

Ook zal de KNZB, zoals ieder jaar, een verhoging doorvoeren.  

Marieke Groot Rouwen: Moeten zwemmers die alleen trainen ook de KNZB contributie betalen? Ja, 

ieder lid wordt vermeld in sportlink en vanuit die lijst betaald de vereniging voor iedereen deze 

contributie. Daar zit ook een klein bedrag in voor verzekering. 

 

o Financiële situatie lopende kalenderjaar 

De situatie van het resultaat van 2021 is tot nu toe positief. Er zijn geen vreemde zaken te zien en 

worden ook niet verwacht.  

De basisafdeling groeit en daardoor ontvangen we wat meer contributie; daarnaast vertrekken er 

zowel leden van zwemmen als waterpolo. In november 2020 had OZ&PC 284 leden; in november 

2021 heeft de vereniging 272.  

Er worden activiteiten gehouden om leden te werven zoals het Oldenzaals 

schoolzwemkampioenschap, georganiseerd door OZ&PC en VW. Deze activiteit levert over het 

algemeen enkele leden op.   

De hele ledenadministratie en financiën worden onder gebracht in Sportlink. Hierdoor kan de 

vereniging het ledenaantal en de contributiestructuur beter monitoren. 

 

5. Stand van zaken rond de verbouwing van Vondersweijde 

Het is al weer een tijd geleden dat de laatste berichtgeving over de verbouwing is geweest. Er komt 

een  uitgeklede verbouwing waarbij het huidige recreatiebad vervangen wordt door een 

doelgroepenbad. OZ&PC zal dan waarschijnlijk een tijd niet over het bad kunnen beschikken en met 

de oudere leden elders moeten trainen. Geprobeerd wordt om de jongste leden (basis) blijvend in 

Oldenzaal te laten trainen. Verder is er weinig bekend over de planning van het hele proces.  

Hopelijk start men in mei 2022 en kan er na de zomer weer gestart worden in een verbouwd 

Vondersweijde. Bij de planning van wedstrijden zwemmen en waterpolo in het seizoen 2022-2023 zal 

rekening gehouden moeten worden met de stand van zaken op dat moment. 

 

6. Hoe maken we de ALV interessanter voor de leden? 

Volgens Mika Groot Rouwen kan social media een rol spelen om de jeugd enthousiast te maken een 

ALV bij te wonen. Veel jong volwassen leden weten niet wat een ALV inhoudt en wat men er kan 

verwachten dan wel inbrengen. 
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Patrick Oude Scholten zegt dat er wel een kartrekker moet komen vanuit de jeugd die dan in heldere 

taal uitlegt wat er bij de ALV besproken wordt. Mika wil dit wel op zich nemen. 

 

Marieke Groot Rouwen: De huidige vorm is niet uitnodigend voor de jeugd. Misschien is een  vraag-

antwoord-quiz in de vorm van Kahoot of Padlet een optie.  

Joost Jongen: Ook gesprekken aan de hand van vragen als “wat gaat goed”, “waar moeten we mee 

stoppen” en “welke nieuwe ideeën leven er” kunnen een bijdrage leveren tot aanwezigheid van 

meer leden op de ALV. Daarnaast merkt Joost Jongen op dat er veel kritiek is, maar dat de vragen 

niet bij de commissies en/of bestuur komen waardoor een commissie of bestuur niet adequaat kan 

reageren of actie ondernemen. 

Onderwerpen: materialen waar je mee wilt trainen. Dit is misschien beter geschikt voor een 

commissievergadering, maar aan de andere kant ook wel goed eens met de jeugd te bespreken. 

Marieke Groot Rouwen: Koppel de ALV aan een andere activiteit als bijvoorbeeld de uitreiking van de 

prestatiebeker zwemmen. 

Kathalijne Dullaert: De commissieleden zijn ook slecht vertegenwoordigd. Zij hebben een 

voorbeeldfunctie voor de leden.  

Jolanda Comello: De begroting en jaarrekening zijn wel onderdelen die tijdens een ALV goedgekeurd 

moeten worden.  

Joost Jongen denkt dan dat deze dan in heldere taal geschreven moeten zijn of toegelicht worden. Hij 

vraagt waarom Kathalijne Dullaert wel (online) aanwezig is. Kathalijne voelt zich betrokken bij de 

vereniging en het past bij haar als persoon.  

Het bestuur gaat zich over bovengenoemde zaken buigen. 

 

7. Bestuursverkiezingen  

Patrick Oude Scholten neemt de vergadering over, omdat het volgende agendapunt de herverkiezing 

van Rob Reinders als voorzitter van de club gaat. Alle aanwezigen (online en fysiek) stemmen voor de 

herverkiezing als voorzitter. Rob heeft wel even getwijfeld, omdat hij als voorzitter de functie wat 

anders invult en meer op de achtergrond zijn werkzaamheden uitvoert. Rob blijft de belangen van de 

vereniging nastreven en wil dit de komende drie jaar doen. 

 

8. Jubilerende leden 

Ger Heitkamp en Lisanne Brandhorst zijn beiden 25 jaar lid van OZ&PC. Beide jubilarissen hebben 

aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op deze vergadering. Rob stelt voor om tijdens de ALV in 

het voorjaar van 2022 de attenties aan te bieden. Marijke Brandhorst heeft er moeite mee dat het  

aanbieden van een cadeau dan plaats vindt en niet nu. Voorgesteld wordt om deze discussie in de 

bestuursvergadering verder te voeren en een besluit te nemen. 

 

9. Rondvraag 

Kathalijne Dullaert: Op de deur van ballenhok hangen de gedragsregels. Ze zou het waarderen als er 

een lijstje omkomt, zoals ook elders in het gebouw regels in lijstjes hangen. Joost Jongen zegt dat hij  

op de tribune ook lijstjes heeft laten plaatsen door Vondersweijde en dat zij daar ook de 

gedragsregels in kan hangen. Ze kan bij Vondersweijde vragen om zo’n lijstje. 
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Marieke Groot Rouwen heeft moeite met het plaatsen van verjaardagen op de website.  

Patrick Oude Scholten: Alle leden staan in Sportlink, de website is hier aan gekoppeld en dan zal dit 

automatisch  gaan. Patrick wil dit uitzoeken.  

 

10. Sluiting  

Om 21.00 uur sluit herkozen voorzitter Rob Reinders de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor 

hun komst, zegt het nog een keer jammer te vinden dat er maar zo weinig leden aanwezig waren en 

wenst iedereen wel thuis. 

 

Verslag 

Jolanda Comello  

mailto:bestuur@ozpc-oldenzaal.nl

