
Jaarverslag Basisafdeling 2020-2021
Ondanks dat er weinig verbinding was tussen de basisafdeling en haar leden,
hebben we elkaar niet hoeven te missen tijdens de COVID-19 pandemie.
Doordat onze thuishaven, Sportcentrum Vondersweijde, gesloten was, hebben
we in samenwerkingen met de andere afdelingen gekeken naar oplossingen om
de leden van OZ&PC toch een vorm van training aan te bieden. De kinderen van
de basis hebben, gemixt met andere afdelingen, getraind bij het OCP. Elke
training weer een ander onderdeel gedaan en nieuwe dingen ontdekt. De
reacties vanuit kind/ouder was erg positief. Met name over het feit dat
kinderen weer samen konden bewegen.

Bij de basiscommissie hebben we afscheid genomen van twee leden. Anneke
Wolbers en Wout kogelman konden het door privé redenen niet meer
combineren en hebben moeten besluiten te stoppen met hun werkzaamheden
voor de basisafdeling. Door het wegvallen van Anneke missen we binnen de
basiscommissie een commissielid met veel ervaring binnen de vereniging die
ook vanuit het ouderlijke standpunt mee kan denken. Door het besluit van
Wout is er een jong, gedreven commissielid gestopt met eigen zwemervaring en
een frisse kijk op het beleid van de basisafdeling. De basisafdeling hoopt in het
seizoen 2021-2022 twee nieuwe leden te vinden die de plaats willen nemen in
de basiscommissie. De basiscommissie is Anneke en Wout dankbaar voor hun
inzet de afgelopen jaren en wenst hun het beste.

Naast de trainingen bij het Outdoor Challenge Park heeft de basisafdeling ook
hun eigen paasactiviteit gehad. De algehele jaarlijkse clubactie ging helaas niet
door, waardoor er een andere activiteit heeft plaats gevonden. Op het Hulsbeek
lagen allerlei eieren verstopt, die de kinderen moesten zoeken. Aan het einde
was er voor iedereen wat lekkers. Het was een gezellige ochtend waarna
iedereen met een lach op het gezicht naar huis vertrok.

Afgelopen seizoen hebben de trainers van de basisafdeling op andere manieren
ingezet dan het ‘normale’ training geven langs de badrand. De trainers hebben
geholpen bij het OCP, de paasactiviteit en hebben meegedacht over het veilig
trainen bij het versoepelen van de COVID-19 maatregelen. De basiscommissie is
dan ook erg blij met het enthousiasme en de energie van alle trainers die zij
afgelopen seizoen in de basisafdeling hebben gestopt en dankt alle trainers
hiervoor.

Kijkend naar het nieuwe seizoen hopen we weer te mogen doen waar we het
vrolijkste van worden; ZWEMMEN MET PLEZIER.



De basiscommissie hoopt in het seizoen 2021-2022 vijftien nieuwe leden aan de
vereniging te verbinden. Op het gebied van doorstroming en de samenwerking
met de zwem- en waterpoloafdeling willen we verbeteren. Samen werken we
aan een stabiele vereniging en een gezond sportklimaat waar iedereen zich
welkom voelt en kan sporten met plezier.
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