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Bestuur OZ&PC 

Het bestuur van OZ&PC is in het seizoen 2018-2019 van samenstelling veranderd. Rob Reinders heeft 

in november bij de ALV het voorzitterschap van Ria Leferink op Reinink overgenomen. Tijdens de ALV 

is afscheid genomen van de bestuursleden Mathijs Brandhorst en Frank Siebelt. Mathijs wordt 

benoemd als lid van verdienste voor de jarenlange tomeloze inzet voor de club. De vacature van 

voorzitter van de basisafdeling is in april door Marijke Brandhorst ingevuld. De overige leden zijn 

Huub Koster, penningmeester, Patrick Oude Scholten, voorzitter ICT en marketing; Bjorn  

Schoppmann, voorzitter waterpolo en Jolanda Comello, secretaris. Het voorzitterschap van de 

zwemafdeling is tijdelijk waargenomen door Susan Klein. Vlak voor de zomervakantie biedt Ramon 

Grootelaar aan het voorzitterschap van de zwemafdeling op zich te nemen.  

 

Financiën 

De financiële situatie is een vast agendapunt tijdens de vergaderingen; zeker nu de revitalisatie van 

Vondersweijde op de planning staat. Wat dit in de praktijk precies betekent is nog niet helemaal 

helder. Hierover zijn volop besprekingen. 

 Ruim 90% van de contributie-inkomsten gaat op aan badhuur, KNZB wedstrijd- en competitiekosten 

en vergoedingen voor enkele vrijwilligers.  

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

vlak doen. Daarnaast ontvangt de club een vergoeding voor het rondbrengen van de Doarn Döll,  de 

Paasactie en de Rabo Clubkas Campagne. Het bestuur bedankt iedereen die aan deze acties mee 

hebben gedaan en de sponsoren voor hun ondersteuning.  

Het aantal leden blijft redelijk in balans. OZ&PC heeft begin september 2019 ongeveer 285 leden. 

Hieronder zijn actieve sporters, vrijwilligers (trainers, officials, scheidsrechters, commissieleden), 

leden van verdienste en anderszins.  

De trainingstijden en -uren zijn in het afgelopen seizoen vrijwel gelijk gebleven aan vorig seizoen. 

Zwemmen heeft de ochtendtraining weer ingevoerd en heren 3-4 waterpolo  hebben hun 

trainingstijd wat verruimd. 

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

uit te zetten, blijft versterking wenselijk. 

 

OZ&PC en Vondersweijde 

In het afgelopen jaar zijn in een overleg afspraken gemaakt t.a.v. gedrag (o.a. gebruik mobiel) en 

alcohol. De gedragsverwachtingen, die op de ALV van 2017 goedgekeurd zijn door de leden, worden 

m.i.v. het nieuwe seizoen door de trainers met de groepen en selecties besproken. Stikkers in diverse 

ruimten helpen leden hoe om te gaan met de mobiel. 

In het sportcafé gaat men vanaf het seizoen 2019-2020 strenger toezien op alcohol gebruik bij <18.  

 

Veilig sportklimaat 

Hieronder vallen naast het gebruik van mobieltjes ook de EHBO en veiligheid in en rond het bad. 

Besproken is dat OZ&PC er op toe ziet dat er een EHBO-er aanwezig is bij wedstrijden, die gespeeld 

worden als Vondersweijde gesloten is. Er is een inventarisatie gedaan wie welke deskundigheid heeft 

op het gebied van EHBO en BHV . Dit i.v.m. de mogelijke inzet  van  leden met deze deskundigheid 

tijdens hetseizoen 2019-2020 . 



 

Ledennieuws 

Tijdens de Algemene Leden Vergaderingen zijn enkele jubilarissen gehuldigd. Greet van der Veen en 

Gerard Otter voor hun 50 jaar lidmaatschap van OZ&PC; Frank Rohrink en Mathijs Brandhorst voor 

hun 25 jarig lidmaatschap.  

In mei 2019 is Annemie Siers-ten Over overleden. Zij was in dit jaar 70 jaar lid van OZ&PC. Annemie is 

sportend lid, bestuurslid, trainer/coach waterpolo en erelid van de club geweest. 

 

Revitalisatie VW 

Vanuit OZ&PC is een kerngroep gevormd die voor de club de belangen behartigd tijdens de 

revitalisatie. Zij hebben overleg met de gemeente over de wensen van OZ&PC en de 

trainingsmogelijkheden tijdens de revitalisatie. Tijdens de verbouwing probeert men een bad open te 

houden voor doelgroepen en de jeugd. Op dit moment inventariseert de club waar 

trainingsmogelijkheden zijn en waar de club naar toe zou willen. 

Duidelijk is wel dat er geen eigen ruimte komt voor OZ&PC, maar wel multifunctionele ruimten waar 

de club gebruik van kan maken..  

 

Pasjes  

M.i.v. januari 2019 hebben alle leden van OZ&PC een genummerd toegangspasje gekregen om bij het 

zwembad naar binnen te kunnen tijdens trainingen en wedstrijden. De pasjes zijn in beheer bij het 

bestuur en worden uitgereikt als iemand lid geworden is van de club. Is men geen lid meer, dan dient 

het pasje ingeleverd te worden. Bij verlies wordt een kleine vergoeding gevraagd. 

 

Beleidsplan 2020-2025 

Het bestuur heeft t.a.v. het beleidsplan een aantal documenten herzien. Deze zullen op de website 

geplaatst worden. Dit zijn o.a. werkafspraken zwemmen en waterpolo; vrijwilligersbeleid; afspraken 

en gedragsverwachtingen. Op dit moment zijn het bestuur en commissies bezig met het verder 

uitwerken van de toekomstvisie.  

 

Activiteiten 

Het Oldenzaals schoolzwemkampioenschap werd voor de 10e keer gehouden. Er mochten 3 teams 

deelnemen aan het Regionaal kampioenschap (Overijssel-Gelderland). Hier viel 1 team in de prijzen 

en nam deel aan het laatste Nationaal Schoolzwemkampioenschap. Hier behaalden ze een mooi 

resultaat. 

De zwem4daagse werd voor de 40e keer in Oldenzaal gezwommen. Iedere deelnemer kreeg een 

oorkonde en medaille. Daarnaast gold het kaartnummer als lot voor de loterij waarbij leuke prijzen te 

winnen waren. Als extraatjes kregen alle deelnemers een stuk fruit en een donut. 

 

Sportprestaties 

Bij de kandidaten voor de Oldenzaalse sportverkiezingen was OZ&PC goed vertegenwoordigd. Er 

waren nominaties bij de aanmoedigingsprijs van Mayke van Tintelen en Stan Hageman. Bij de 

sportploegen was heren 1 waterpolo een van de genomineerden. Bij de sportmannen stond Maik 

Slot op het podium als topscorer bij de waterpolo. Geen van de kandidaten  viel in de prijzen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 


