
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Jaarvergadering ZSC Oceanus 

 

DINSDAG 8 mei 2018 

 

Inloop 20.00 uur, start 20.30 uur 

 

Vergaderruimte Waterlelie 

 

AGENDA 

 

 

1 Opening 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 

3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2017 

4 Jaarverslagen 

5 Financieel verslag 2017 

 5.1 Verlies en Winst 2017 

 5.2 Balans per 31 december 2017 

 5.3 Toelichting op de jaarrekening 

6 Begroting seizoen 2018-2019 

7 Ledenverloop zsc Oceanus 

8 Verslag financiële controle commissie 

9 Vaststellen contributie 2018-2019 

10 Bestuursverkiezing 

11 Rondvraag 

12 Sluiting 

 

 

De stukken worden aan alle leden toegezonden per email, d.w.z. de leden ontvangen een 

link naar de pagina op de Oceanus website waar de stukken staan opgeslagen. 

 

 

1 Opening 

 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 

-  De secretaris heeft dit jaar zes afmeldingen ontvangen.  

-  Naar aanleiding van diverse vacatures binnen zowel de Vereniging Zsc Oceanus als de 

Stichting Vrienden Oceanus een schrijven van de SVO. Dit schrijven is bijgevoegd als 

bijlage 1 

- In verband met de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens per 25 mei 

2018 dient het huishoudelijk reglement aangepast te worden. Een concept huishoudelijk 

reglement is bijgevoegd als bijlage 2. Het bestuur vraagt de ALV om goedkeuring van dit 

concept. Aanpassingen staan in het rood vermeld. 
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3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2017 

Aanwezige bestuursleden: 

Kees Reijnders (voorzitter), Johan Joore (penningmeester), Mirjam Eveleens (secretaris), 

Adrie Berk (lid) en Edward van Vierzen (lid), Adri Berk (lid), Gerda Joore (lid) 

 

3.1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur. Hij heet alle 14 aanwezigen van harte 

welkom.  

 

3.2 Ingekomen stukken en mededelingen 

De secretaris heeft dit jaar zes afmeldingen ontvangen. Er zijn verder geen ingekomen 

stukken. 

 

3.3 De notulen worden vastgesteld, er zal een aanpassing komen op het stuk over de Stichting 

Vrienden van Oceanus, wat er in de jaarverslagen staat is wat verouderd. Verder wordt er 

gevraagd of er naar aanleiding van de rondvraag van vorig jaar over de eventuele 

beloningssysteem voor vrijwilligers is nagedacht. Bestuur geeft aan hier wel degelijk over 

hebben gesproken maar dat dit voor nu niet haalbaar is voor de vereniging en er dus andere 

middelen moeten worden aangesneden om vrijwilligers te werven.  

 

3.4 Jaarverslagen 

Het jaar 2016 is een voor de vereniging een goed jaar geweest, met hoogtepunten, maar 

ook met uitdagingen. De prestaties van de verschillende teams en leden geven alleszins 

reden tot tevredenheid. Het leden aantal loopt gestaag iets omhoog. Dankzij de inzet van 

heel veel vrijwilligers, in commissies, als official, als bestuursdienst, als trainer, internetsite, 

activiteiten enz. is het mogelijk geweest de vereniging op een goede en sociale wijze te laten 

functioneren. Het bestuur dankt al deze vrijwilligers, die weer zoveel vrije tijd hebben 

besteed aan de vele activiteiten binnen onze vereniging. 

 

Recreatie   Geen opmerkingen   

Aangepast Sporten Geen opmerkingen 

Wedstrijdzwemmen Geen opmerkingen 

Masters  Geen opmerkingen 

Open Water  Geen opmerkingen 

Waterpolo  Geen opmerkingen 

Triathlon  Geen opmerkingen 

Vinzwemmen  Geen opmerkingen 

 

3.5 Financieel verslag 2017 /2018  

 

In de begroting was een subsidie aanvraag bij de gemeente Aalsmeer van €35.000,-- 

opgenomen. Dit verzoek werd in eerste instantie niet door de gemeente gehonoreerd, een 

subsidie van  €30.000,-- werd toegekend. 

3.6 Begroting 2018  

 

 

3.7 Verslag financiële controle commissie 

Jan Weijers en Marieke Weijers hebben de boeken over 2017 bekeken. Beiden brengen 

verslag uit van de bevindingen en stellen voor de penningmeester decharge te verlenen. De 

aanwezige leden gaan unaniem akkoord: decharge wordt verleend. 

 

3.8 Verkiezing financiële controle commissie 

Jan Weijers en Marieke Weijers stellen zich weer kandidaat voor een nieuw termijn en zullen 

volgend jaar de financiële controle weer op zich nemen. 

 

3.9 Vaststellen contributie 2017-2018   
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Het bestuur stelt de aanwezige leden de volgende voorstellen voor: 

1. Contributie verlagen naar €140 voor leden <12 jaar, 

2. Contributie verlagen naar €160 voor leden <12 jaar, 

 

De leden opperen nog een 3e optie na enige discussie: 

3. Contributie verlagen naar €140 voor leden <12 jaar en zwemmen bij Recreatie.   

 

Na uitvoerig de voors en tegens te hebben afgewogen met de aanwezige leden wordt er een 

stemming gedaan onder de aanwezige leden.  

 

Optie 1. Stemt 1 lid voor, 

Optie 2. Stemt 1 lid voor, 

Optie 3. Stemmen de overige 12 leden voor . 

 

Optie 3 wordt door de leden akkoord gegeven. Vanaf seizoen 2017 – 2018 zullen leden <12 

jaar en zwemmen bij de afdeling Recreatie een contributie verlaging krijgen naar € 140,- per 

jaar.  

 

 

3.11 Bestuursverkiezing 

- De Secretaris is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De functie van secretaris is daarom 

vacant.   

- 

 

3.12 Rondvraag  

  

- 1 lid geeft aan het erg prettig te hebben gevonden de discussie over de contributie 

verlaging. Dit geeft aan dat het bestuur betrokken is.  

- Aangegeven wordt dat het misschien weer mogelijk is om in de vakanties de leden 1 

dag te laten zwemmen? Dit zal mee worden genomen in de bestuursvergadering.  

 

3.13 Sluiting 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn / haar aanwezigheid en de inbreng in de vergadering. 

Hij sluit om 21.45 uur de vergadering. 
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4 JAARVERSLAGEN 
 

JAARVERSLAG BESTUUR 2017 
Het bestuur 

Het bestuur van Oceanus werd in 2017 door de volgende personen gevormd: 

 

Voorzitter:  Kees Reijnders  

Secretaris: Johan Joore  

Penningmeester: Johan Joore 

Leden: Adrie Berk  

 Lars Houdijk 

 Aage Vermeeren en Ton Kleijberg 

 Paul Zirkzee/Stefan Breebaart 
 

Het bestuur is in 2017 acht maal voor vergadering bijeen geweest. In het bestuur zijn alle 

commissies formeel vertegenwoordigd in het bestuur.  

 

Commissies 

 

Alle geledingen binnen de vereniging hebben in 2017 met een eigen commissie of 

coördinator gefunctioneerd. Doel van deze commissies / coördinatoren is het aansturen van 

de activiteiten van de diverse afdelingen binnen de vereniging waardoor het 

verenigingsbestuur zich kan concentreren op haar algemene bestuurstaak. Voor verslagen 

van de activiteiten per afdelingen wordt verwezen naar de jaarverslagen van de 

commissies, deze verslagen worden u nagezonden. 

Meer synergie tussen de afdelingen en aandacht voor verbetering van samenwerking tussen 

de afdelingen tijdens verenigingsbrede activiteiten is nodig.   

Door het bestuur is besloten het aantal reguliere bestuursvergaderingen per seizoen terug 

te brengen naar 4 en vervolgens 4 keer afdelingsoverleg per seizoen op te nemen.  

Een vertegenwoordiger van het bestuur zal telkens deelnemen aan het afdelingen overleg. 

 

Financiën 

Op uitnodiging van de gemeente Aalsmeer zijn de voorzitter en de penningmeester op 1 

juni 2017 naar de raadsvergadering geweest, inzake onder Rekenkamer Aalsmeer naar de 

opzet en de inrichting van het subsidiebeleid van de gemeente Aalsmeer. 

De Rekenkamer, exter bureau, was vertegenwoordigd door dhr Hordijk. Tijdens zijn 

uiteenzetting kaartte hij aan dat er voor Oceanus een uitzondering wordt gemaakt mbt het 

subsidie beleid. Sportverenigingen krijgen over het algemeen een subsidie van 35%, 

Oceanus krijgt een vaste vergoeding die beduidend lager is. Een lagere badhuur ipv subsidie 

zou hij logischer vinden. 

 

Het bestuur heeft de handen in één geslagen, met als resultaat het document’ 

”Motivatie structurele verhoging subsidie tbv jeugdzwemmen. 

Dit document heeft gediend als leidraad voor een gesprek met de wethouder in januari 

2018. 

Uit dit gesprek is direct door de gemeente een eenmalige extra subsidie van €5.000,-- 

verstrekt. Voortvloeiende uit dit gesprek is het bestuur benaderd door de ESA voor het 

opzetten van een nieuwe subsidie structuur. Het advies van de Rekenkamer wordt dus 

opgevolgd. Het bedrag van de jaarlijkse subsidie wordt voorlopig geschat op ca €50.000,-- 

  



 

Algemene Leden Vergadering 8 mei 2018 
 

 

Zsc Oceanus  blz 5 van 23 Aalsmeer, 8 mei 2018 

 

 

JAARVERSLAG BESTUUR 2017 Financiën  (vervolg) 
 

Met de ESA wordt momenteel goed overleg gevoerd mbt tot de invulling van dit bedrag. 

Het bestuur van ZSC Oceanus heeft naar aanleiding van positieve reacties mbt een 

gemeentelijke subsidie verhoging de volgende doelstellingen opgesteld: 

1) Trainingen geleidelijk weer uitbreiden van 38 naar 42 weken 

2) In termijnen de jeugdtarieven op een acceptabel niveau terugbrengen. 

3) Het op peil brengen van het kader/vrijwilligers binnen de vereniging. Voor opleidingen wil 

het bestuur voorlopig jaarlijks een budget opnemen van €5.000,-- 

4) Over 5 jaar het negatieve vermogen van de vereniging wegwerken, totaal ca €7.500,-- 

5) Het ontplooien van activiteiten om het ledenaantal uit te bouwen. 

 

 

Door deze positieve ontwikkelingen, toezegging van een extra subsidie van €5.000,-- , was 

het mogelijk het jaar net aan positief af te sluiten.  

Voor meer informatie wordt naar het financieel verslag verwezen. 
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JAARVERSLAG 2017 AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

De afdeling Wedstrijdzwemmen wordt aangestuurd door de Wedstrijd Zwem Commissie 

(WZC). De WZC bestaat uit: 

Voorzitter: Edward van Vierzen 

Secretaris : Vacant 

Paul Zirkzee (hoofdtrainer) 

Stefan Breebaart & Esther Visser (Wedstrijdsecretariaat) 

 

Evenementen 

Traditioneel organiseert de WZC jaarlijks de Oceanus Clubkampioenschappen. Ook in 2017 

heeft dit evenement wederom plaatsgehad. Er is felle strijd geleverd tussen de zwemmers 

onderling om de fel begeerde De Geus bokaal in de wacht te slepen. Elise Schipper (dames) 

en Sohrab Shirzad (heren) hebben beide de trofee gewonnen. Dit jaar is de afdeling 

Recreatie geïntegreerd bij deze kampioenschappen. Op de zondag zwom een enthousiast 20 

tal mee bij de afstanden vrije slag en schoolslag.  

 

Traditiegetrouw is er in het voorjaar de Lenie van der Meer bokaal. Deze wedstrijd (ter ere 

van Lenie van der Meer) een combinatie wedstrijd van valide en minder valide 

wedstrijdzwemmers die gezamenlijk de sportieve strijd aanbinden om de geldprijzen die 

wederom beschikbaar werden gesteld door Michael van der Laarse. Onder genot van muziek 

en fruit werden er vele persoonlijke records gezwommen.  

 

Tot slot heeft een aantal strijders van de afdeling Wedstrijdzwemmen deelgenomen aan de 

poeloversteek. Hier blijkt maar weer eens dat de wedstrijdzwemmers ook in open water 

goed voor de dag komen. De minioren debuteerde op de afstand 375 meter, zij werden aan 

het eind van de baai door diverse boten afgezet om vervolgens onder begeleiding van een 

aantal enthousiaste ouders terug te zwemmen richting het surfeiland. 

 

Doorstroom 

Het streven is om enthousiaste en talentvolle recreanten door te laten stromen naar de 

afdeling Wedstrijdzwemmen. Ook in 2017 is dit goed gelukt. Een aantal zwemmers van de 

afdeling recreatie is doorgestroomd naar de afdeling wedstrijdzwemmen. Aan het begin van 

het seizoen 2016/2017  stond Ingrid van Vierzen als Coördinator aan het roer net na de 

jaarwisseling hebben Ton Kleijberg en Aage Vermeeren het stokje overgenomen en zijn ze 

gaan werken aan hun plan omtrent het laten groeien van de Recreatie afdeling. 

 

Prestaties 

De goede prestaties van de wedstrijdzwemmers zijn in 2017 gecontinueerd. Bij de 

kringwedstrijden (swimkick, minioren en junioren/jeugd) hebben we wederom gegrossierd 

in het binnenhalen van medailles en zijn er vele persoonlijke records gesneuveld. 

 

Ook in 2017 is een aantal deelnemers geselecteerd voor deelname aan de Jaargangfinales, 

de beste 18 van Nederland mogen dan tegen elkaar strijden op de diverse afstanden,  

Oceanus leverde maar liefst 3 zwemmers die geweldig gepresteerd hebben.  

Ook bij de Minioren Finales in Juni leverde Oceanus als van ouds maar liefst 20 zwemmers 

om te strijden om de medailles en er zijn er heel wat mee naar huis gegaan.  

 

Tot slot was Oceanus ook vertegenwoordigd bij de NJJK Lang Bad, Romee Veldt haalde een 

bronzen medaille op haar favoriete afstand de 100 rug.  

 

Begeleiding 

Om wedstrijdzwemmen goed te laten verlopen, is veel begeleiding nodig. Wij zijn blij dat in 

2017 een aantal vrijwilligers de cursus tot official  heeft gevolgd. Zonder vrijwilligers is er 

geen zwemwedstrijd mogelijk. Denk hierbij aan wedstrijdsecretariaat, de enorme  
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JAARVERSLAG 2017 AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN(vervolg) 
 

 

hoeveelheid officials die nodig zijn om de wedstrijd officieel te laten zijn, bad klaarzetten, 

etc.  

Het structureel invulling geven aan het wedstijdzwemmen waarbij het risico wordt 

gemitigeerd dat (te) veel activiteiten bij één of enkele personen komen te liggen, blijft een 

belangrijk aandachtspunt waar de WZC het komende jaar concrete invulling aan wil geven.  

 

De WZC 
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JAARVERSLAG RECREATIE 2017 

 
Dit jaar is er begonnen met een nieuwe opzet van de recreatie: Zwemmen met FUNdament. 
Kortweg betekend dit dat we de jeugd en TTG willen leren zwemmen met de FUN factor.  
Maar naast deze FUNfactor zijn we ook het fundament van de vereniging in de breedste zin van 
het woord. 
Met dit in gedachte hebben wij (Aage en Ton) een kalender gemaakt welke is gebaseerd op de 
vier sporten binnen Oceanus.  
Elke 4-6 weken hebben de kinderen hierdoor een doel om naar toe te werken. 
Clubkampioenschappen, Lenie v.d. Meer bokaal, Waterpolo clinic, Triatlon Zwemloop en een 
demo Vinzwemmen.  
De Lenie van de Meer bokaal en de clubkampioenschappen werden door de jeugd leden met 
ongeveer 20-25 leden goed bezocht en wekte ook veel enthousiasme op binnen de groep. 
Dit FUNdament is ook met de alle trainers besproken waarbij Sandra Buffing en John Heijsteeg 
de trainingen schrijven voor alle trainers die hier vrij gebruik van kunnen maken.  
Op deze manier hebben we alle avonden dezelfde basis in de training van twee zeer ervaren 
trainers binnen de club.  
Aan het begin van het seizoen hebben we twee jeugd leden gevraagd om les te geven en deze 
doen dit op maandag avond met verve, net als alle andere trainers.  
Wel zoeken we nog een 2-tal trainers voor komend seizoen erbij. 
Ook hebben we het aanmeld boek weer in oude glorie hersteld wat de zwartzwemmers naar 
boven haalde en ook een goede registratie van de zwemmers beoogt. Ook de Minioren en 
Waterpolo maken nu gebruik van het aanmeld boek. We hebben in het begin een stuk of 10-12 
aanmeldingen gehad welke op 2 na zijn blijven hangen, helaas hebben we wel al een aantal 
afmeldingen van kinderen die andere sporten gaan doen. 
Het seizoen is nog niet over en we gaan de komende maanden weer flink reclame maken in de 
media met het oog op de grote vakantie en het nieuwe seizoen om meer leden te krijgen. 
Wij kijken vol goede moed naar het einde van het seizoen en het aankomend seizoen 
  
Aage en Ton 
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JAARVERSLAG 2017 AFDELING MASTERSZWEMMEN OCEANUS 

 
Ook het jaar 2017 kan gerekend worden tot een succesvol jaar voor deze Oceanus afdeling. 

 

Zowel aan het begin van het jaar als aan het einde konden ruim 100 master zwemmers en 

zwemsters geteld worden. 

 

Binnen de nederlandse masters zwemwereld is dit een ongekend aantal en kan Oceanus 

hierin bij de top zwemverenigingen worden geteld. 

 

De meeste masters zwemmen eenmaal per week gedurende 3 kwartier; een klein aantal 

zwemt meerdere keren per week. 

 

Een select groepje masters heeft deelgenomen aan diverse nationale zwemwedstrijden en 

behaalden hierbij mooie resultaten. 

Annette de Visser verzorgde het secretariaat van het wedstrijdzwemmen 

 

Bij de poeloversteek, de 100x100 activiteit en het open waterzwemmen waren een aantal 

masters bij de deelnemers. 

 

De trainingstijden en trainers waren: 

zondag 08.30-09.15 uur Sandra Buffing en Berni Kurk 4 banen 

zondag 09.15-10.00 uur idem 4 banen 

dinsdag 18.45-19.30 uur Dick de Kuijer 6 banen 

woensdag 18.00-18.45 uur Judith van Berkel 1 baan 

woensdag 18.45-19.30 uur idem 1 baan 

donderdag 18.45-19.30 uur Berni Kurk 2 banen 

 

De coördinatie van het masterszwemmen was ook dit jaar in handen van Dick de Kuijer. 

 

Aan het einde van het seizoen (juni)werd er door de dinsdaggroep een geslaagde barbecue 

georganiseerd. 

 

Alle direct betrokkenen worden hartelijk bedankt voor hun -vrijwillige- inspanningen, 

waardoor het masterszwemmen van Oceanus ook dit jaar 2017 een succes is geworden. 
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JAARVERSLAG 2017 AFDELING AANGEPAST ZWEMMEN OCEANUS 
 

2017 Was een goed jaar voor het aangepast zwemmen. We hebben dit jaar mee gedaan 

aan de vijfkamp en de competitie. Helaas geen afsluitende competitie voor onze zwemmers 

dit jaar maar de jonge sporters hebben weer een mooi aantal tijdsverbeteringen in de 

boeken gezet. De Lenie van de Meer Bokaal was een groot succes.  

Het aantal zwemmers is dit jaar toegenomen met drie. Helaas vielen er ook weer twee af. 

In totaal hebben we 17 zwemmers. De test met de kinderen met autisme is nog een jaar 

verlengd. Het is voor deze kinderen niet mogelijk om met de valide zwemmers mee te doen 

omdat ze door alle prikkels heel snel de concentratie verliezen. Nu we bijna één op één 

zwemmen zien we vooruitgang in techniek en conditie, maar vooral ook in het plezier! 

Laura en Gerda hebben in 2017 versterking gekregen van Anya Dekker.  

De trainingen op zondag zijn niet altijd door ons bezet. Onze zwemmers kiezen er op 

wedstrijddagen voor om de ochtendtraining over te slaan vanwege de te zware belasting. 

Overleg met de mastertrainers maakt het mogelijk dat onze baan op wedstrijddagen door 

deze groep gebruikt wordt waardoor geen badwater verloren hoeft te gaan.  

Ons wensenlijstje: 

We zouden er heel graag een extra trainer bij willen hebben en we zouden heel graag de 

anderhalf uur op donderdag willen behouden (dan zwemmen we dus eerst met kinderen 

met autisme en daarna met de mensen met een lichamelijke beperking)  

De zondagochtend willen verruilen voor anderhalf uur op maandag of dinsdag, einde 

middag/begin van de avond.  
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JAARVERSLAG 2017 AFDELING WATERPOLO  

 
Samenstelling waterpolocommissie 
De waterpolocommissie bestond afgelopen seizoen uit Lars Houdijk (Voorzitter), Marieke 

Weijers (Secretaris, aanspreekpunt Dames), Peter Lenzen (aanspreekpunt Heren), Yoeri 

Berk (materiaal en PR), Jan Mantel (aanspreekpunt Jeugd) en Kees Reijnders (lid). 

Halverwege het jaar heeft Joyce Schouten Yoeri Berk vervangen.  

 

Deelnemende teams/aantal leden 
De waterpoloafdeling bestond dit jaar uit 102 leden die we vervolgens in 8 teams hebben 

onderverdeeld, te weten: vier Heren teams, twee Dames teams,  Aspiranten Jongens onder 

19 jaar en Aspiranten gemengd onder 15 jaar. Daarnaast was er een Onder 11 team wat 

geen competitie heeft gespeeld maar waarvoor verenigingen zijn uitgenodigd en wedstijdjes 

voor zijn georganiseerd. Als laatste was er nog wat aanwas van onder de 9 jaar. We sluiten 

af met het G-team.  

 

Begeleiding teams 
Heren 1 Trainer/coach Dick Nieuwenhuizen, Wyke Nieuwenhuizen,  

  Ronald Donker, Erik Bras, Arjen Loef 

Heren 2  Trainer/coach  Ronald Donker  

Heren 3  Trainer/coach Peter Lenzen 

Heren 4 Trainer Sander Hoogenboom, Rowdy Batenburg 

Dames 1  Trainer/coach Ed van Diemen 

Dames 2 Trainer/coach Eddy Zethof  

Jongens O19 Trainer/coach  Herman van Zijverden, Dennis Reijnders,  

  Stanley Moolhuijsen            

Gemengd O15 Trainer/coach Davy Nab, Noortje van der Meer, Sofie van der Ven 

Gemengd O11/O9 Trainer/coach Jan Mantel, Patrick Meulenbroek 

G-Team Trainer Sabina Terlouw, Christa Buskermolen, Joyce Schouten 

 

Resultaten competitie 2017/2018 
Alle resultaten op een rij van seizoen 2017/2018: 

Team Klasse Eindstand 

Heren 1 2e klasse bond 11e    Degradatie  

Heren 2 1e reserveklasse bond 2e    Promotie 

Heren 3 3de klasse regio 1e   Promotie 

Heren 4 4de klasse regio 3e  

Dames 1 1de klasse regio  5e   

Dames 2 3de klasse regio 10e  

Jongens onder 19 1ste klasse regio 1e   NK 

Gemengd onder 15 1ste klasse regio  7e  

 
Scheidsrechterbestand 
Het scheidsrechterbestand van Oceanus bestond in 2017-2018 uit de volgende personen: 

Eddy Zethof, Willem van de Burgt, Marieke Spitteler, David Curry, Noortje van de Meer, 

Nikki van de Meer, Sofie van de Ven, Joyce Schouten, Pim Houdijk en Job Houdijk. Nikki van 

der Meer is halverwege het seizoen gestopt. Daarnaast zal volgend seizoen Wyke 

Nieuwenhuizen weer gaan fluiten voor Oceanus.  

 
W-officials: 
Het huidige W-officialbestand bestond afgelopen seizoen uit 56 personen. Ieder lid is 

verplicht om in het jaar dat ze 16 jaar worden hun W’tje te halen en minimaal twee maal 

per seizoen achter de tafel te zitten. Afgelopen seizoen is er een W-cursus georganiseerd 

door de WPC waarbij 22 nieuwe W-tjes zijn behaald. 
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JAARVERSLAG 2017 AFDELING WATERPOLO  (vervolg) 

 
Toernooien 
Bekertoernooi (ManMeerCup) 

Afgelopen seizoen heeft geen enkel team deelgenomen aan de ManMeerCup. 

 

Oceanus Oliebollentoernooi 
Afgelopen seizoen was er op 22 december 2017 het Oliebollentoernooi. Voor de onder 15, 

onder 13 en onder 9 was er in het recreatiebad een ouder-kind wedstrijd. De wedstrijd voor 

het G-team ging helaas niet doordat Katwijk niet kon. In het wedstrijdbad was het toernooi 

georganiseerd met 6 teams, in totaal 40 senioren en oud-leden. Dit alles uiteraard onder 

het genot van een oliebol.  

 

Oceanus Scholentoernooi 
Op 10 maart 2018 was het Oceanus Scholentoernooi. De opkomst van dit jaar was redelijk, 

85 kinderen. Van 15:00 tot 18:00 werd er door de groepen 5 en 6 in een helft van het bad 

en de groep 7 en 8 aan de andere kant. Marieke Spitteler en Joyce Schouten waren 

verantwoordelijk voor de organisatie en hebben een goed toernooi neergezet. 

 

Oceanus Jeugdtoernooi 
Op de agenda staat nog het Oceanus Jeugdtoernooi wat op 3 juni 2018 zal gaan 

plaatsvinden. Momenteel komen de eerste inschrijvingen binnen.  

 

Diverse toernooien: 

Dit seizoen zijn er 2 gemengde teams naar Zepta (Ter Apel) gegaan.  

 

Tot slot 
Het afgelopen seizoen is een bewogen seizoen geweest. We zijn trots op het aantal 

senioren, W-tjes, en Scheidsrechters wat we momenteel hebben. Hier willen we vooral zo 

meer doorgaan.  

De andere kant is dat we helaas ook dit jaar weer te maken gehad met vertrekkende leden. 

Vooral de jeugd is moeilijk vast te houden en we komen er ook nu weer achter dat het ons 

veel moeite kost om jeugdteams te maken. We hebben genoeg senioren, maar we willen 

ook komend jaar ons weer volop inzetten op het werven van jeugd. Dat betekent meer 

clinics voor de jeugd organiseren, meer werven en reclame maken en ook komend jaar een 

nog beter scholentoernooi neerzetten.  

Dit alles om de waterpoloafdeling van Oceanus een goede toekomst te realiseren met veel 

jeugd.  

 

 

Namens de waterpolocommissie, 

Lars Houdijk, Marieke Weijers, Jan Mantel, Peter Lenzen, Joyce Schouten en Kees Reijnders  

waterpolo@oceanusaalsmeer.nl 
 
  

mailto:waterpolo@oceanusaalsmeer.nl
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JAARVERSLAG 2017 AFDELING TRIATHLON (Oceanus Triathlon Team) 
 

 

Bezetting Triathloncommissie 
Adrie Berk   Voorzitter Triathlon commissie / Bestuurslid Oceanus  

Jeroen Hijstek   Secretaris Intern / Atleten vertegenwoordiger 

Bert Ooms/Carla van Rooijen* Penningmeester  

Frans van Heteren  Coördinator training en wedstrijden senioren   

Diana van Diemen  Activiteiten / clubkleding / atleten vertegenwoordiger 

Ton Kleijberg   Jeugdactiviteiten / sponsorwerving en relatiebeheer / Media 

Marcel Krijtenberg  Sponsorwerving en relatiebeheer 

*per 1 januari 2018 neemt Carla de taken van Bert over. 

 

In 2017 zijn wij drie maal bij elkaar gekomen om de lijnen uit te zetten. 

De verschillende werkgroepen kwamen formeel en informeel meerdere keren bij elkaar. 

 

Trainersstaf 
De trainingen werden verzorgd door: 

Zwemmen jeugd John Heijsteeg en Ton Kleijberg en ouders bij 

toerbeurt 

 senioren Jan van de Meer 

buitenzwemmen :   Frans van Heteren (woensdag) en  

  Jan van de Meer (zaterdag)  

Lopen jeugd John Heijsteeg, Ton Kleijberg en ouders bij  

  toerbeurt 

 senioren Frans van Heteren 

Fietsen jeugd  John Heijsteeg Ton Kleijberg,  

 senioren Cock Fangmann   

 

Sponsoren 
Voor 2017 hebben wij de volgende sponsoren aan ons weten te binden; 

- Bowers & Wilkins (Hifi luidsprekers) Hoofdsponsor 

- Schiedon (schoenspecialist) Sponsor 

- Gorter Logistiek BV (verhuizingen) Sponsor 

- Mixt Creations (kamerplanten) Sponsor 

- van der Luit (groenbeheer) Sponsor 

 

De Jeugdsponsoren (enthousiaste ouders van jeugd leden) sponseren specifieke jeugd 

activiteiten.  

 

 

Kleding 
Er is voor een nieuwe kleding leverancier (Rogelli) gekozen. 

Op de kleding wordt alleen “Oceanus Triathlon Team” vermeld en geen sponsoren. 

Hierdoor kan de kleding flexibeler (ook bij begroeten nieuwe en afhaken bestaande 

sponsoren) worden ingezet. 

 

Clubkampioenschappen 
Voor de jeugd werd er een 6 wedstrijden voor de clubkampioenschap georganiseerd. 

 

 

 

  



 

Algemene Leden Vergadering 8 mei 2018 
 

 

Zsc Oceanus  blz 14 van 23 Aalsmeer, 8 mei 2018 

 

JAARVERSLAG 2017 AFDELING TRIATHLON (Oceanus Triathlon Team) vervolg 

 
Sportieve hoogtepunten: 
 

In 2017 werd er door het Oceanus triathlon team deel genomen onder de naam  zsc 

Oceanus Aalsmeer in drie team competities: 

 

- Het Eredivisie heren team werd 11e van de totaal 16 deelnemende teams na totaal 

5 teamwedstrijden 

- Het Tweede divisie heren team bestaande uit de oudste junioren en veteranen 21e  

en laatste door diverse omstandigheden, met degradatie naar de vierde divisie als 

gevolg. 

- Het Eerste divisie dames team werd knap vijfde en doordat er geen 2e teams 

mogen promoveren, promoveert het dames team naar de Eredivisie. 

 

Voor de jeugd werd er een club competitie gehouden met verschillende triathlon 

gerelateerde onderlinge wedstrijden. 

 

Individueel waren er grote Aalsmeerse afvaardigingen bij: 

de kwart triathlons van :  Breukelen 

 Amsterdam 

 Weesp 

bij de halve triathlons van : Nieuwkoop 

 Leiderdorp 

 Almere 

 Zell am See (Oostenrijk) waarbij Frans van Heteren 1e werd  

 Bij H50 met kwalificatie voor het WK in Zuid Afrika 

 

Overige activiteiten : 
 

- Rond Hemelvaardag werd het traditionele  “Ardennen weekeinde” gehouden, 

georganiseerd door Cock en Annika Fangmann.  

- Op 28 juni werd de Poeloversteek gehouden (als onderdeel van de Aalsmeerse 

waterweek) voor Oceanus leden en dit jaar ook jeugd leden, georganiseerd door 

Frans van Heteren.  

- Op Tweede Kerstdag werd er door veel triathleten deelgenomen aan de Kerstloop in 

Bovenkerk 

- Op 30 december werd er door een groot aantal triathlonleden deelgenomen aan de 

Oceanus 100 x 100 
 
  



 

Algemene Leden Vergadering 8 mei 2018 
 

 

Zsc Oceanus  blz 15 van 23 Aalsmeer, 8 mei 2018 

 

5) Financieel jaarverslag 2017 
 
5.1 Verlies en winst 
 
 

V en W per 31 december 2017 ZSC Oceanus 
Vrijwilligersbijdrage  €     9.659,00   €     2.500,00   €          7.159,00  

Opleidingskosten  €        214,00   €                -     €             214,00  

Representatie kosten  €        695,40   €                -     €             695,40  

Huur Oude Veiling  €          44,50   €                -     €               44,50  

Kleine aanschaffingen  €        840,00   €                -     €             840,00  

Bankkosten  €        428,96   €                -     €             559,76  

Licentierechten  €        265,65   €                -     €             265,65  

Indirecte kosten  €   12.147,51   €     2.500,00   €          9.828,26  

Inkoop badhuur trainingen  € 122.310,78   €                -     €      122.310,78  

Inkoop badhuur AS Autisme  €        367,50   €                -     €             367,50  

Inkoop badhuur wedstrijdzwemmen  €     1.120,00   €                -     €          1.120,00  

Inkoop badhuur waterpolo wedstrijden  €   12.204,00   €                -     €        12.204,00  

inkoop droogtraining  €        201,55   €                -     €             201,55  

Badhuur  € 136.203,83   €                -     €      136.203,83  

Inkoop KNZB contributie  €   15.144,10   €                -     €        15.144,10  

Inkoop KNZB kosten  €     3.341,50   €          10,00   €          3.331,50  

Inkoop KNZB boetes  €        375,70   €                -     €             375,70  

Inkoop KNZB overschrijvingen  €          25,90   €                -     €               25,90  

Inkoop KNZB startvergunningen  €            6,70   €                -     €                 6,70  

KNZB af te dragen startgelden  €     2.287,00   €                -     €          2.287,00  

KNZB  €   21.180,90   €          10,00   €        21.170,90  

Inkoop NTB contributie  €     3.422,75   €        100,00   €          3.322,75  

Inkoop overige wedstrijd en organisatie kosten  €        727,79   €        296,80   €             430,99  

startgeld te betalen  €          55,00   €                -     €               55,00  

Betalingsverschillen cred  €            0,80   €            0,80   €                     -    

Overige kosten  €     4.206,34   €        397,60   €          3.808,74  

Training deel contributie  €   74.481,64   € 187.716,78   €                     -    

Doorberekende KNZB contributie  €     2.800,00   €   14.970,50   €                     -    

Waterpolo wedstrijdbijdrage  €     3.880,00   €   13.301,00   €                     -    

Contributie  €   81.161,64   € 215.988,28   €     -134.826,64  

Startgeld te verrekenen  €                -     €     2.504,93   €                     -    

Inschrijfgeld nieuwe leden  €                -     €          25,00   €                     -    

Doorbelaste KNZB kosten  €                -     €        436,50   €                     -    

Doorbelaste NTB contributie  €     1.148,75   €     2.808,00   €                     -    

Subsdie gemeente Aalsmeer  €                -     €   30.550,00   €                     -    

Overige opbrengsten  €            1,75   €     1.047,85   €                     -    

Betalingsverschil debiteuren  €            1,04   €            1,04   €                     -    

Overige inkomsten  €     1.151,54   €   37.373,32   €       -36.221,78  

Resultaat dit boekjaar  €        217,44   €                -     €             217,44  

    
Totalen  € 256.051,76   € 256.269,20   €            -217,44  
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5) Financieel jaarverslag 2017  
 

5.2 Balans per 31 december 2017 
 

 

 

Activa Passiva  
 
 
 Liquide middelen Eigen vermogen 

 

 Kas €  0 Verenigingskapitaal €     -7.922 

 Rabobank €  294 Lening €      1.000 

 Postbank €  1.984 Resultaat lopend jaar  €         37 

 Depot KNZB  €  -2429 + + 

 

 €        73 €    -6.885 

 
Vlottende activa Kortlopende schulden 

 

 Debiteuren €  91.205 + Crediteuren €  31.492 

     Vooruit ontvangen contributie €  66.671 + 

 

 

 €   91.205 €  98.163 

 

 €   91.278 €  91.278 
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5) Financieel jaarverslag 2017  
 
5.3. Toelichting op de jaarrekening 

 
 
Inkomsten. 

 

Contributie valt lager uit dan begroot, mede veroorzaakt door korting voor de jeugdleden onder 

12 jaar. 

De begrootte gemeente subsidie werd in 2017 in eerste instantie niet verstrekt.  

Deze wordt nu verstrekt in juni 2018. 

 

 

Uitgaven. 

 

We kunnen concluderen dat de commissies zuinig zijn omgesprongen met de badwater huur. 

 

 

Begroting 2018 

 

Afhankelijk van de gesprekken met de ESA mbt verwerking subsidiegelden. Begroot is nog met 

€35.000,-- maar de intentie is €50.000,--  

 

 

 -.-.-.-  
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6) Begroting seizoen 2017-2018 
 

   2018-2019  2017 2016 

  Begroot Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd 

Inkomsten         

Contributie  €        135.000   €        130.031   €        135.000   €        134.643  

Wedstrijdbijdrage  €             8.000   €             9.421   €             8.000   €             7.840  

Overige opbrengsten  €             2.000   €             1.046   €             2.000   €             3.893  

Subsidie Aalsmeer  €           35.000   €           30.550   €           35.000   €           30.000  

Subsidie NOC NSF    €                      -     €                950  

Totaal inkomsten  €        180.000   €        171.048   €        180.000   €        177.326  

          

Uitgaven         

Inkoop badhuur trainingen  €        128.000   €        125.880   €        128.000   €        124.052  

Inkoop badhuur wedstrijden  €           12.000   €           10.324   €           12.000   €           13.453  

Wedstrijdkosten  €             8.000   €             5.725   €             8.000   €             7.941  

Reis- en trainerskosten    €             9.000   €             7.159   €             9.000   €             9.097  

Kontributie/kosten KNZB  €           15.000   €           15.932   €           15.000   €           14.157  

Kontributie/kosten NTB  €             5.800   €             3.323   €             5.800   €             5.722  

Kantoorkosten  €                600   €                835   €                600   €                817  

Exploitatiekosten  €             1.200   €             1.844   €             1.200   €                994  

Verzekeringen  €                      -   €                      -      

Materiaalkosten  €                      -   €                      -      

Totaal uitgaven  €        179.600   €        171.012   €        179.600   €        176.233  

          

Resultaat  €                400   €                37   €                400   €             1.093  
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7. Ledenoverzicht per 31 december 2017  
 

 

Onderdeel Totaal <12 jaar <18 jaar =>18 jaar 

Aangepast Sporten 17 3 5 9 

Masters 94       

Recreatief 87 47 35 5 

Triatlon 62 4 11 47 

Vinzwemmen 19 1 7 11 

Waterpolo 113 10 24 79 

Wedstrijdzwemmen 66       

Totaal 458    
 

 

 

 

Totaal zijn er 458 actieve leden, een aantal leden zijn ingedeeld bij meerdere disciplines. 

.  
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Zwemsportclub Oceanus  

  

8. Verslag kascontrole, periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017  

  

Ondergetekenden zijn door het Bestuur van Zwemsportclub Oceanus verzocht om een 

kascontrole te verzorgen over het kalenderjaar 2017.   

De kascontrole vindt plaats op basis van de situatie per 31 december 2017 en behelst het 

volledige kalenderjaar 2017. Hiertoe ontvingen wij op 26 april 2018 de volgende 

documenten van de penningmeester, dhr. Johan Joore:   

• Balans per 31 december 2017  

• Winst- en verliesrekening 2017  

• Debet en credit overzicht 2017  

• Ledenlijst per 31 december 2017  

De kascontrole heeft plaatsgevonden op dinsdagavond 26 april 2018 bij de 

penningmeester thuis.  

Tijdens de controle heeft de Kascontrolecommissie zich laten voorlichten over de 

financiële situatie. Daarnaast is de financiële administratie besproken en op hoofdlijnen 

doorgelopen.   

  

De overzichten zijn transparant en onderliggende bewijsvoering is aanwezig. Op basis 

van de aan ons ter beschikking gestelde informatie hebben wij geen onrechtmatigheden 

geconstateerd.  

 

Op basis van de aan ons ter beschikking gestelde balans per 31 december 2017 en de 

winst- en verliesrekening over het jaar 2017, adviseren wij de Algemene Leden 

Vergadering van ZSC Oceanus om haar penningmeester, dhr. Johan Joore, over de 

periode eindigend 31 december 2017 decharge te verlenen.  

Kascontrolecommissie ZSC Oceanus  
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8) Verkiezing financiële controle commissie 
 
 

Controle 
boekjaar 

Lid 1 Lid 2 

2003 Marleen Spaargaren Carl Knelange jr 

2004 Marleen Spaargaren Carl Knelange jr 

2005 Cor Buis Cees van Leeuwen 

2006 Cor Buis Cees van Leeuwen 

2007 Carl Knelange sr Cees van Leeuwen 

2008 Carl Knelange sr. Rob Winters 

2009 Carl Knelange sr. Karin Reijnders 

2010 Carl Knelange sr. Karin Reijnders 

2011 Erwin Sommeling Karin Reijnders 

2012 Erwin Sommelng Karin Reijnders 

2013 Erwin Sommeling Gijsbert van Wijk 

2014 Erwin Sommeling Gijsbert van Wijk  

2015 Jan Weijers Marieke Weijers 

2016 Jan Weijers Marieke Weijers 

2017 Jan Weijers Marieke Weijers 

 
Volgens de statuten (artikel 16.3-8) worden de twee leden van de financiële controle commissie 
benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een termijn van 2 jaar, welke slechts eenmaal 
mag worden verlengd met eenzelfde termijn. 
 

 

  

Marieke Weijers       Jan Weijers   

Aalsmeer, 26 april 2018  
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9  Vaststelling contributie 2018-2019 

 

 

Afhankelijk Lente nota gemeente Aalsmeer en de nog uit te werken afspraken met de 

ESA. 

 

 

10) Bestuursverkiezing 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter  : Kees Reijnders 

Secretaris  : Johan Joore , vacature 

Penningmeester : Johan Joore  

Lid 1   : Paul Zirkzee, Stefan Breebaart 

Lid 2   : Lars Houdijk 

Lid 3   : Adrie Berk   

   
 
 

Jaar van 
aftreden 

Voorzitter Secretaris Penning- 
meester 

Lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 

2014     XXXXX   

2015 XXXXX   XXXXX    

2016   XXXXX   XXXXX XXXXX 

2017  XXXXX      

2018 XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX   

2019   XXXXX   XXXXX  

 

Volgens de statuten worden bestuursleden gekozen voor de tijd van drie jaar. Wie in een 

tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger 

in. Daaruit volgt dat bestuursleden volgens bovenstaand rooster aftredend zijn.  

 

Het bestuur stelt de volgende vacature van secretaris voor: 

 

Op dit moment zijn wij opzoek naar een nieuwe secretaris. Heeft u ambitie en draagt u 

de vereniging een warm hart toe dan is deze functie wellicht een perfecte uitdaging voor 

u. Zonder een goed functionerend secretariaat draait de vereniging niet goed en is de 

continuïteit niet gewaarborgd. Is uw interesse gewekt?  Neem dan vrijblijvend contact op 

met  onze interim voorzitter Kees Reijnders, via voorzitter@oceanusaalsmeer.nl of neem 

contact op met de huidige interim secretaris Johan Joore via 

secretaris@oceanusaalsmeer.nl  

 

Tot één week voor de algemene vergadering kunnen door tenminste 10 seniorleden kandidaten worden 
gesteld voor te vervullen vacatures. Door de algemene vergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld 
bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte 
stemmen 

mailto:voorzitter@oceanusaalsmeer.nl
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Oproep aan leden en ouders voor het uitvoeren 

van vrijwilligerstaken 
 
Beste leden en ouders van leden, 
 
ZSC Oceanus is een sportvereniging die draaiende blijft door de continue inzet van vrijwilligers, véél 
vrijwilligers. Een leger van zo’n 100 vrijwilligers die in meer of mindere mate taken oppakken om zo’n 500 
zwemsporters hun sport en hobby te kunnen laten beoefenen mag je met een gerust hart “veel” noemen. 
Echter, zonder vrijwilligers kunnen kinderen niet trainen en wedstrijden zwemmen cq. waterpoloën. 
Vrijwilligerstaken variëren van commissieleden (zoals bijv. de Waterpolo Commissie, (WPC), of de Wedstrijd 
Zwem Commissie, (WZC) tot trainers en van officials (scheidsrechters) tot bestuursleden. 
Naast de vereniging (ZSC Oceanus) opereert de Stichting Vrienden van Oceanus (SVO) om de sponsorgelden te 
beheren; het bestuur van deze stichting bestaat uit zes vrijwilligers. 
 
Nu is het over het algemeen niet zo moeilijk om vrijwilligers te vinden die zich zo nu en dan willen inzetten voor 
de vereniging, maar het vinden van een vrijwilliger voor meer structurele zaken (trainers, bestuursleden, e.d.) is 
een stuk lastiger. 
Zo zit het bestuur van ZSC Oceanus al lange tijd zonder secretaris (tijdsbelasting gemiddeld ongeveer 4 á 5 uur 
per week, inclusief reguliere vergaderingen) en is de voorzitter nog altijd ‘ad interim’ (tijdsbelasting gemiddeld 
ongeveer 3 á 4 uur per week, inclusief reguliere vergaderingen). De penningmeester/ledenadministratie vervult 
zijn functie ook alweer een flink aantal jaren en wil op zoek naar vervanging (tijdsbelasting gemiddeld ongeveer 
7 á 8 uur per week, inclusief reguliere vergaderingen). 
 
De Stichting Vrienden van Oceanus is ook op zoek naar bestuursleden, in ieder geval een penningmeester 
(tijdsbelasting ongeveer 1 á 2 uur per week, inclusief reguliere vergaderingen); de huidige penningmeester van 
de SVO legt per einde van dit seizoen zijn taken neer en we zijn naarstig op zoek naar vervanging. 
 
Nieuwsgiering geworden? En ben jij iemand die structureel zijn/haar steentje wilt bijdragen aan het 
functioneren van de vereniging of de stichting, laat dan wat van je horen!  
 
Dat kan door een antwoord email te sturen met vragen of je aanmelding of kom naar de  
Algemene Leden Vergadering op dinsdag 8 mei 2018 om 20:00 uur in het sportcomplex  
de Waterlelie.  
We leggen je graag uit wat de taken precies inhouden de tijdsbelasting en wat we van je verwachten. Daarvoor 
krijg je een stuk waardering en een prettig werkend team terug en gezamenlijk zorgen we voor continuering 
van ZSC Oceanus. 
 
Laat wat van je horen, we kunnen niet zonder jou! 
 
Met vriendelijke groet, 
ZSC Oceanus en Stichting Vrienden van Oceanus 

 

 


