
 

 

 

Eindejaarsbrief seizoen 2020-2021 Pagina 1 van 4 Aalsmeer, 3 juli 2021 

  20-6-2021 

 
Hierbij de eindejaarsbrief vanuit het bestuur: 
  
Beste leden, vrijwilligers, trainers en iedereen die betrokken is bij Oceanus,  
 
Het seizoen 2020/2021 zullen we niet snel vergeten. De maatregelen rondom het coronavirus 
hebben een behoorlijke impact gehad op ons zwemseizoen. Waar we in september 2020 nog goed 
van start gingen, werden we al snel ingehaald door het virus, en alle maatregelen die daarmee 
samenhingen. Dit heeft er zelfs toe geleid dat we het afgelopen seizoen een aantal maanden 
helemaal niet mochten zwemmen. Inmiddels lijkt het virus dan echt over zijn hoogtepunt heen te zijn 
en zijn we vol goede moed voorbereidingen aan het treffen voor het seizoen 2021/2022. Juist omdat 
het afgelopen seizoen verre van normaal is verlopen vragen we jullie aandacht voor onderstaande 
punten.  
 
Bedankt 
Zoals hierboven gemeld heeft het seizoen 2020/2021 de nodige uitdagingen met zich mee gebracht. 
De steeds wisselende maatregelen die vanuit de overheid werden opgelegd aan sportverenigingen 
hebben veel gevraagd van onze vrijwilligers. Zij hebben hun uiterste best gedaan om de Oceanus-
leden ondanks alle beperkingen zoveel mogelijk in beweging te houden. Dit is niet altijd zonder slag 
of stoot gegaan, en heeft veel gevraagd van de flexibiliteit van de vrijwilligers. Wij willen iedereen die 
zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor Oceanus heel erg bedanken, en hopen komend seizoen 
weer op jullie steun te mogen rekenen.   
 
Vacatures bestuursleden 
Wij zijn heel hard op zoek naar een aantal enthousiaste leden die plaats willen nemen in het bestuur 
van Oceanus. In de eerste plaats zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris, de huidige secretaris 
treedt terug in verband met verhuizing. Daarnaast zoeken we nog twee algemene bestuursleden. 
Vind je het leuk om mee te denken over Oceanus stuur dan een e-mail aan 
secretaris@oceanusaalsmeer.nl. 
 
Zomerstop  
De Oceanus-Zomerstop is dit jaar van maandag 12 juli tot en met zondag 22 augustus. De laatste 
trainingen zijn op zondag 11 juli. De eerste reguliere trainingen starten weer op maandag 23 
augustus. Voor een aantal afdelingen geldt een afwijkend vakantierooster. Meer informatie is te 
vinden op de website www.oceanusaalsmeer.nl , onder de verschillende afdelingen en bij het kopje 
algemeen/trainingstijden.  
 
Contributie/restitutie 
Wij zijn als zwemvereniging hard geraakt door de maatregelen rondom de coronacrisis. In het 
afgelopen zwemseizoen hebben onze leden meerdere maanden niet kunnen zwemmen omdat de 
zwembaden gesloten moesten blijven. Wij als vereniging zagen ons wel geconfronteerd met 
doorlopende kosten, onder andere de bondsafdrachten aan de KNZB en in eerste instantie de huur 
van de Waterlelie. 
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Inmiddels zijn er verschillende regelingen getroffen waardoor Oceanus een deel van de niet 
gebruikte badhuur niet hoeft te betalen. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze leden een restitutie 
op de contributie voor het seizoen 2020/2021 aan te bieden. Dit komt bovenop de korting die wij aan  
het begin van het seizoen al hadden verrekend in de contributiefactuur 2020/2021, te weten het niet 
doorvoeren van de eerder goedgekeurde indexatie van 3%, en een korting op de contributie van 5%.  
 
Voor alle leden die daar prijs op stellen kunnen wij een restitutie op het TRAININGSDEEL1 van de 
contributie aanbieden van 40%. Afhankelijk van de betaalwijze van de leden zijn er drie scenario’s 
denkbaar. We nemen als voorbeeld een lid dat voor zijn/haar trainingsuren een contributiebedrag 
van 200 euro op jaarbasis moet betalen. De restitutie van de contributie bedraagt dan 40% van 200 
euro is 80 euro.  
 
Scenario 1: automatische incasso 
Het trainingsdeel van de contributie wordt automatisch geïncasseerd in 8 termijnen van 25 euro. In 
de maanden februari en maart 2021 heeft echter geen incasso plaatsgevonden, dus een bedrag van 
50 euro is niet geïncasseerd. De resterende aan te vragen restitutie bedraagt 30 euro.  
 
Scenario 2: betaling ineens 
Het lid heeft de contributiefactuur van 200 euro in oktober 2020 ineens volledig betaald. De aan te 
vragen restitutie bedraagt 80 euro. 
 
Scenario 3: niet betaald 
Het lid heeft verzuimd om de contributiefactuur te betalen. Hij/zij krijgt het verzoek om alsnog een 
bedrag van 200 euro minus 80 euro is 120 euro per omgaande te betalen.  
 
Het bestuur heeft ervoor gekozen om voor het trainingsdeel niet automatisch tot restitutie over te 
gaan. Als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om 40% restitutie over het trainingsdeel van de 
betaalde contributie te ontvangen kun je voor 23 augustus 2021 een e-mail sturen aan 
penningmeester@oceanusaalsmeer.nl. De administratieve verwerking van de restitutie kan op twee 
manieren, graag in de e-mail even aangeven welke optie je voorkeur heeft: 

- Optie 1: het restitutiebedrag wordt in mindering gebracht op de contributiefactuur voor het 
nieuwe zwemseizoen. Deze optie heeft onze sterke voorkeur, omdat dit voor ons makkelijker 
administratief te verwerken is. 

- Optie 2: we storten het restitutiebedrag op je rekening. In dat geval graag je IBAN-nummer 
en naam van de rekeninghouder vermelden in de aanvraag.  

 
Specifiek voor de waterpolo-leden geldt dat zij  het niet gebruikte deel van de door hun betaalde 
wedstrijdbijdrage terug zullen ontvangen. De betreffende leden hoeven voor teruggave van de 
wedstrijdbijdrage geen actie te ondernemen, dit bedrag wordt door de penningmeester verrekend 
op de contributiefactuur voor het nieuwe seizoen.  
 
 
 
Een aantal leden heeft ons bij aanvang van het huidige seizoen laten weten geen korting op de 
contributie te willen ontvangen. Iets waar wij als vereniging heel blij mee zijn, omdat wij ook voor het  

 

1 De door ons af te dragen contributie aan de KNZB en de kringcontributie valt hier dus niet onder 
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nieuwe zwemseizoen een uitgebreid trainingsprogramma willen kunnen aanbieden, met deskundige 
en gemotiveerde trainers aan de badrand. Om dit te realiseren zijn wij afhankelijk van de contributie-
inkomsten van onze leden.  
 

Administratief  

Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk of per e-mail (met ontvangstbevestiging!) vóór 15 juli van het 
lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie worden ingeleverd. Is er geen schriftelijke 
opzegging ontvangen of is de contributie nog niet volledig voldaan, dan blijft het lidmaatschap 
bestaan. Ook dient in dit laatste geval de gehele contributie voor het volgende seizoen in één keer te 
worden voldaan.  
 
Triatleten dienen hun eventuele opzegging ook door te geven aan de Triatlon administratie via  
http://www.oceanustriathlonteam.nl/lid-worden/. 
 
Bij verhuizing / adreswijziging vragen wij jullie om de gewijzigde gegevens door te geven aan de 
ledenadministratie: penningmeester@oceanusaalsmeer.nl. 
 
Trainingstijden komend seizoen.  
Door alle coronabeperkingen hebben we het afgelopen seizoen een aantal keer noodgedwongen 
moeten schuiven met trainingstijden. Hierdoor zwemt een aantal leden nu op andere dagen en tijden 
dan in onze ledenadministratie is opgenomen. Om het nieuwe seizoen weer met een schone lei te 
kunnen beginnen willen we je vragen om onderstaande trainingsdagen- en tijden te controleren en 
contact met ons op te nemen als deze dagen en tijden niet correct zijn.  Geef je niets door, dan gaat 
het bestuur ervan uit dat er geen wijzigingen zijn en krijg je voor het nieuwe seizoen een factuur 
gebaseerd op het in deze brief genoemde aantal trainingen2.  
 
Indien je het komende seizoen van plan bent om minder te gaan trainen, of op andere dagen, is het 
belangrijk dat je dit op tijd doorgeeft. Alleen vanwege zeer dringende redenen of zwaarwegende 
omstandigheden kan tussentijds de contributie aangepast worden. Deze redenen en/of 
omstandigheden zullen per individueel geval besproken worden binnen het bestuur.  
 
Voor de wedstrijdzwemmers en waterpoloërs is mogelijk nog niet bekend wanneer je gaat trainen, 
omdat dit afhankelijk is van de baan/teamindelingen. Zodra je trainingstijden bekend zijn: geef  
eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door. In ieder geval voor het nieuwe seizoen begint (dus voor 
1 september).  
 
Om wijzigingen door te geven graag gebruik maken van een aanmeld/wijzigingsformulier. Deze kun 
je vinden op de website https://www.oceanusaalsmeer.nl bij de verschillende disciplines. Een 
triathlonlid gebruikt dus het formulier dat staat onder het kopje Triathlon, bij Aanmelden, een 
waterpololid gebruikt het formulier onder Waterpolo, Aanmelden. Op het formulier even aangeven 
dat het een wijziging betreft. De formulieren kunnen in de brievenbus in de hal van het zwembad 
worden ingeleverd, of via email worden opgestuurd naar de ledenadministratie: 
penningmeester@oceanusaalsmeer.nl  

 

2 Onder voorbehoud van wijzigingen in het trainingsrooster 

mailto:penningmeester@oceanusaalsmeer.nl
https://www.oceanusaalsmeer.nl/
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Het is in principe niet toegestaan om, als je een training niet hebt gevolgd, deze op een andere dag in 
te halen. Trainen kan alleen op je ‘eigen’ tijden. De trainers is gevraagd hierop toezicht te houden. Er 
zijn altijd uitzonderingen mogelijk, maar alleen in overleg met de trainer en met toestemming vooraf 
van het bestuur.  
 
Ook in het nieuwe seizoen zullen de presentielijsten ingevuld en gecontroleerd worden. Blijkt daaruit 
dat je meer keren traint dan de administratie aangeeft dan zal een aanvullende contributiefactuur 
volgen.  
 
Startvergunningen  
Ben je in het bezit van een startvergunning en je wilt hiervan af? Laat dat dan weten vóór 15 
december 2021. De startvergunningen lopen per kalenderjaar en bij tijdig afmelden kunnen we 
kosten voor het nieuwe jaar voorkomen. NTB licenties voor triatleten lopen ook per kalenderjaar en 
dienen voor 1 decemer 2021 opgezegd te worden, voor zover van toepassing.  
 
Algemene Leden Vergadering 
Op maandag 12 juli vindt de Algemene Leden Vergadering plaats in de sporthal van de Waterlelie. 
Inloop om 19.30 uur, we starten om 20.00 uur. We nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te 
zijn. De agenda en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de website www.oceanusaalsmeer.nl.  
 
E-mail adressen  
Ook komend seizoen zal de communicatie vanuit het bestuur zoveel mogelijk via email verlopen. Dit 
geldt ook voor de facturen. Aan degenen die dat nog niet gedaan hebben, vragen we een e-mail 
adres door te geven. Ook bij wijzigingen in het e-mail adres verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk 
door te geven.  
 
Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie en hopen jullie in het nieuwe seizoen weer terug te zien 
in het zwembad.  
Met vriendelijke groet,  
 
Het bestuur van Oceanus  
Kees Reijnders, voorzitter  
Margreet van der Pol, secretaris  
Alexandra Spooren, penningmeester ad interim 
Johan Joore, penningmeester ad interim 
Adrie Berk, lid  
Lars Houdijk, lid  
Anne Schippers, lid 
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