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Vanuit het bestuur. 

Beste leden, vrijwilligers, trainers en iedereen die betrokken is bij Oceanus, 
 
Het seizoen zit er al weer bijna op en de voorbereiding voor seizoen 2018-2019 zijn in volle gang.  
Daarom even een aantal punten op papier voordat we de zomervakantie in gaan. 
Allereerst willen we iedereen bedanken voor weer een prima jaar. Zonder alle vrijwilligers was dat 
nooit gelukt: daarom BEDANKT aan een ieder die zich op één of andere manier heeft ingezet voor 
Oceanus. Wij hopen komend seizoen weer op jullie steun te mogen rekenen. 
 
Zomerstop 
De Oceanus-Zomerstop is dit jaar van maandag 2 juli tot en met zondag 2 september.  
De laatste trainingen zijn op zondag 1 juli. 
De eerste reguliere trainingen starten weer op maandag 3 september.  
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. 
 
 
Niet vergeten! 
Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk of per e-mail (met ontvangstbevestiging!) vóór 15 juli van het 
lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie worden ingeleverd.  
 
Ook dit jaar geldt dat waterpololeden vóór 25 mei van het lopende verenigingsjaar moeten 
opzeggen. 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 gegevens doorgeven aan: 
 
Ledenadministratie: penningmeester@oceanusaalsmeer.nl 
Dit mag eventueel ook per post: Oosteinderweg 343  1432 AX  AALSMEER 
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Trainingstijden komend seizoen. 

Geef je niets door, dan gaat het bestuur ervan uit dat er geen wijzigingen zijn en krijg je een rekening 
voor hetzelfde aantal keer trainen zoals staat vermeld in het bijgevoegde overzicht.  
 
Indien je in het komende seizoen van plan bent 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 geval apart 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 het zo 
snel mogelijk door! Bij voorkeur voor het nieuwe seizoen begint (dus voor 1 september).  
Via de link: 
https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/aanmelden 
 
vind je wijzigingsformulieren voor tussentijdse wijzigingen. Je kan ook een wijzigingsformulier aan de 
bestuursdienst of de trainer vragen. 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 rekening volgen. Voorkom teleurstellingen en geef wijzigingen tijdig door. 
 
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 
 
Om de administratie overzichtelijk te houden is het 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. Het is onmogelijk met zoveel 
leden om bij te houden, wie wanneer wel of niet geweest is.  
 
Startvergunningen 
Ben je in het bezit van een startvergunning en je wilt hiervan af? Laat dat dan weten vóór 15 
december 2018. 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 december 2018 opgezegd te worden, voor zover van toepassing. 
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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  
Johan Joore, penningmeester, secretaris 
Adrie Berk, lid 
Lars Houdijk, lid 
Stefan Breebaart, Paul Zirkzee, lid 
Aage Vermeeren, Ton Kleijberg, lid 
 
 
 


