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Leden en zwemlessers
Het aantal waterpolo-leden daalde van 88 in 2016 naar 71 in 2017. 23 Leden namen afscheid
waaronder het damesteam en er kwamen 6 nieuwe leden bij. Al een aantal jaren achtereen loopt het
ledenaantal terug wat we eigenlijk niet willen. Daarentegen werd de groep zwemlessers groter.
In 2016 werd er gemiddeld per week aan 45 kinderen zwemles gegeven. In 2017 waren dat er
gemiddeld 48 per week. Het absolute hoogtepunt werd vorig jaar zomer bereikt met 56 zwemlessers.
Samenstelling Bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2017 trad Jeroen Mulder aan als
penningmeester en werd Mark Spanenburg herkozen.
Het bestuur vergaderde 10 keer waaronder 1 brainstormsessie met als voornaamste onderwerpen:
het aantrekken van nieuwe (jeugd)leden, PR, het stimuleren van vrijwilligerswerk, het versterken van
het zwemleskader en het opzetten van een sponsorbeleid.
Financiën
Ondanks het teruglopend aantal leden is het boekjaar 2017 positief afgesloten. Dit komt vooral
omdat er meer lesgeld is geïncasseerd en minder badwater is gehuurd dan was begroot.
Daarentegen brachten de Stroopwafelactie, Part 5 en de Rabobank Clubkasactie minder op en
werden er onkosten gemaakt voor het behalen van Licentie Zwem ABC.
Zowel de lesgelden voor de zwemles als de contributie voor het waterpolo werden verhoogd en de
korting bij automatische incasso kwam te vervallen. De contributie voor het waterpolo werd
bovendien in 4 categorieën ingedeeld. Naast leeftijd speelt nu ook het aantal keren dat men per
week traint een rol bij de indeling van een categorie.
Vanaf 1 juli werden de lesgelden 3 x per jaar geïncasseerd en de contributie 4 x per jaar geïncasseerd.
Zwemlescommissie
2017 is een intensief jaar geweest voor de Zwemlescommissie. Onder leiding van Hans van Rooij
werd alles in het werk gesteld om het toenmalige lesprogramma Zwem ABC om te zetten in de
Licentie Zwem ABC, hetgeen in januari 2018 werd behaald. In verband met deze licentie werden de
zweminstructeurs opgeleid tot Zweminstructeur Niveau 2, wat veel tijd en energie van hen vroeg.
Inmiddels hebben zij dit behaald en daar kunnen we best trots op zijn. Hierdoor en door o.a. alle
bijbehorende procedures die zijn opgesteld, hebben onze zwemlessen een behoorlijke kwaliteitsslag
doorgemaakt. Het willen behalen van deze licentie leidde ook tot een nieuw Huishoudelijk
Reglement, een klachtenprocedure voor de zwemles, een aannamebeleid voor vrijwilligers, de
aanstelling van Edwin Kruiswijk als vertrouwenscontactpersoon, de invoering van de Verklaring
Omtrent Gedrag en een meldprotocol voor ongewenst gedrag.
Het afgelopen jaar hebben veel kinderen hun zwemdiploma gehaald (25 x A-diploma, 18 x B-diploma
en 6 x C-diploma). Het aantal kinderen dat nog opgaat voor hun C-diploma wordt wel ieder jaar
minder terwijl dit toch een heel belangrijk diploma is.
De doorstroom van zwemles naar waterpolo verdient nog steeds aandacht. We constateren dat we
kansen laten liggen om kinderen die klaar zijn met het diploma-zwemmen door te laten stromen
naar het waterpolo. In 2018 hopen we die kansen om te zetten in activiteiten om zo nieuwe
jeugdleden aan te trekken.
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Technische commissie
De Technische Commissie nam afscheid van Roswitha Schoonderwoerd. Arjan Sluijs die al zitting had
in deze commissie, heeft haar taak als materiaalcoach overgenomen.
De Technische Commissie verzorgde ook dit jaar weer de teamindeling en alle zaken rondom de
trainingen en wedstrijden.
In september 2017 kwam OZV in de competitie uit met de volgende teams:
Team
Poule
Coach
e
Heren 1
Bond 3 klasse A
Heren 2
3e Klasse B
Heren 3
5e Klasse A
B-Meisjes (AZC/OZV)
1e Klasse A
Mariëlle Berkhout / Elena de Goeij
B-Jongens
2e Klasse A
Mark Spanenburg
D-Gemengd
2e Klasse B
Thijs van Dijk / Marcel van Zuijlen /
Sander Snel
e
E-Gemengd
2 Klasse C
John Groeneweg / Lieke van Jaarsveld
Helaas kwam het damesteam te vervallen.
Eindstanden Waterpolocompetitie Regio West seizoen 2016 – 2017
Team
Poule
Uitslag
Heren 1
Bond 3e klasse A
7e
Heren 2
3e Klasse A
2e
Heren 3
5e Klasse B
4e
Dames 1
3e Klasse A
5e
B-Jongens
1e Klasse A
8e
C- Jongens
2e Klasse B
3e
C - Meisjes (gemengd team met AZC)
2e Klasse A
5e
D - Gemengd
2e Klasse B
5e
In de zomer werd in Ons Statenbad voor de 2e keer ‘Zwemtechniek’ gegeven, ditmaal zowel aan
volwassenen als aan jongeren. Zij kregen soms sinds jaren weer zwemles om hun zwemtechniek te
verbeteren of voor het eerst van hun leven de borstcrawl te leren.
Door het faillissement van Taxi Hoogenboom werd er in de 2e helft van 2017 geen bus meer ingezet
om de jeugdleden naar Harmelen te brengen. Offertes van andere vervoersbedrijven bleken te
kostbaar voor ons.
Evenementencommissie
De Evenementencommissie en Zwemvierdaagsecommissie die in 2016 samenging als
Evenementencommissie kregen versterking van Edwin Kruiswijk, Bram de Vlieg en Joris Heemskerk.
Leone Dekker en Jeroen Hoogenboom stapte uit deze commissie.
De commissie organiseerde al dan niet samen met SBZO en /of de Technische Commissie onder
andere de Nieuwjaarsduik, een seizoensafsluiting, de Zwem4daagse, het bedrijventoernooi, de
Stroopwafelactie en de Sinterklaasviering. De animo om stroopwafels te verkopen was dit jaar echt
bedroevend laag ondanks de extra publiciteit die eraan is gegeven.
Beker van Verdienste
Het werven van vrijwilligers voor allerlei activiteiten binnen onze vereniging is tegenwoordig steeds
lastiger. In een maatschappij waarin leden zich steeds meer als klant gedragen in plaats van lid, lijkt
het niet meer zo vanzelfsprekend iets voor de eigen vereniging te doen. Het zijn vaak dezelfde
personen die het vrijwilligerswerk voor hun rekening nemen. Voor deze vrijwilligers werd in het
najaar van 2017 een vrijwilligersavond georganiseerd. Zij kregen een diner aangeboden.
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Johan Dekker ontving die avond de Beker van Verdienste voor zijn inzet als bestuurslid, lid van de
Evenementencommissie en voor het jarenlang begeleiden van de jeugd die met de bus naar
Harmelen werd gebracht. Joris Heemskerk ontving eveneens een Beker van Verdienste omdat hij
tijdens zijn stage een positieve bijdrage heeft geleverd in de Evenementencommissie.
Ten slotte onze complimenten voor iedereen die zich voor OZV inzet.
Allemaal heel hartelijk bedankt!
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