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  21-05-2019 

 

Agenda 

 

Jaarvergadering ZSC Oceanus 

 

Dinsdag 4 juni 2019 
 

Inloop 20.00 uur 

 

Vergaderruimte Waterlelie 

 

AGENDA 

 

 

1 Opening 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 

3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 mei 2018 

4 Jaarverslagen 2018 van de diverse commissies 

5 Financieel verslag 2018 

 5.1 Verlies en Winst 2018 

 5.2 Balans per 31 december 2018 

 5.3 Toelichting op de jaarrekening 

6 Begroting seizoen 2019 - 2020 

7 Ledenverloop zsc Oceanus 

8 Verslag financiële controle commissie 

9 Vaststellen contributie 2019 - 2020 

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. 
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3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 8 mei 2018 
 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur. Hij heet alle aanwezigen van harte 

welkom.  

 

 

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. 

 

3 Notulen van de ALV van 9 mei 2018  

4 Jaarverslagen 

5) Financieel jaarverslag 2017 

6) Begroting seizoen 2017-2018 

7) Ledenoverzicht per 31 december 2017 

8) Verkiezing financiële controle commissie 

 

 
Jan en Marieke Weijers zijn bereid gevonden de kascontrole voor het seizoen 2017- 2018 
op zich te nemen 

 

9  Vaststelling contributie 2018-2019 

 

 

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

ESA.  

Het bestuur heeft besloten geen contributie verhoging door te voeren voor het 

komende seizoen. Adrie Berk haakt hierop in met de opmerkingen dat de 

contributie gelijk blijft, maar dat er wel meer gezwommen kan gaan worden. 

Vanuit de vergadering wordt geopperd inschrijfformulier bij afzwemmen bij te 

voegen. 
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3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 8 mei 2018 
 

10) Bestuursverkiezing ALV 2018 

 

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  

Lid 4   : Ton Kleijberg en Aage Vermeeren  

   
 
 

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.  

 

Stefan Breebaart heeft toegezegd als vertegenwoordiger wedstrijd zwem 

commissie in het bestuur te willen deelnemen. 

 

 

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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3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 8 mei 2018 
 

11) Rondvraag 

 

Margot von Burg vraagt of het G-waterpolo het seizoen 2018-2019 gewoon door zal 

gaan. De voorzitter deelt mee dat er geen sprake van is om het G-waterpolo team op te 

heffen, we gaan gewoon door. 

 

Het dagelijks bestuur doet nogmaals een noodoproep voor de vacature van een 

secretaris.  

 

Het invoegen van een zondagmorgen training voor de recreatie, zou voor meer aanwas 

van jeugd kunnen leiden, maar ook voor de masters, ouders die gelijktijdig met hun 

kinderen gaan zwemmen. 

Dit punt zal worden meegenomen in het afdelingen overleg. 

 

 

12) Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 

21.45 
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4 JAARVERSLAG 2018 AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN 
De afdeling Wedstrijdzwemmen wordt gecoördineerd door de Wedstrijd Zwem Commissie 

(WZC). In 2018 is de WZC uitgebreid en bestaat uit: 

Paul Zirkzee (hoofdtrainer tot 1/8) 

Sandie Bellaart (trainer, coördinator minioren)  

Vincent Moolhuijsen (hoofdtrainer vanaf 1/8, coördinator junioren/jeugd) 

Stefan Breebaart & Esther Visser (Wedstrijdsecretariaat) 

Casper van der Salm (voorzitter) 

Anne Schipper (lid) 

 

Evenementen 

 

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

ere van Lenie van der Meer) waar ook andere afdelingen van Oceanus aan kunnen 

deelnemen is wederom goed bezocht en dankzij de sponsoring van Mike Multi een zeer 

geslaagd evenement geworden.  

 

Een aantal dappere strijders van de afdeling Wedstrijdzwemmen heeft deelgenomen aan 

de poeloversteek, professioneel georganiseerd door de afdeling triatlon. Hier blijkt maar 

weer eens dat de wedstrijdzwemmers ook in open water goed voor de dag komen.  

 

Wederom heeft Oceanus met een grote groep zwemmers deelgenomen aan de IJsselcup 

in Nieuwerkerk aan de IJssel. De deelnemers van Oceanus streden hier tegen zeker 15 

andere zwemclubs uit de regio Zuid-Holland en hebben ondanks dit sterke 

deelnemersveld wederom goede resultaten behaald.  

 

In 2018 zijn wederom de clubkampioenschappen georganiseerd. Voor dit evenement zijn 

ook de andere afdelingen van Oceanus uitgenodigd en zij hebben hier gebruik van 

gemaakt. Om de clubkampioenschappen een officiële status te geven zijn ook andere 

zwemverenigingen uitgenodigd.  

Naast de kampioenschappen voor de verschillende jaarlagen, is er felle strijd geleverd 

tussen de zwemmers onderling om de fel begeerde De Geus bokaal in de wacht te 

slepen. Romée Veldt (dames) en Sohrab Shirzad (heren) hebben beide de trofee 

gewonnen.  

 

Traditioneel is het kalenderjaar afgesloten met de 100 keer 100. Dit jaar heeft een aantal 

wedstrijdzwemmers van de WZC aan dit duur-evenement deelgenomen, waaronder ook 

een aantal minioren 

 

Doorstroom 

In 2018 is een aantal nieuwe talenten doorgestroomd van de afdeling recreatie naar het 

wedstrijdzwemmen. De wedstrijdzwemcommissie wil Aage en Ton hartelijk bedanken 

voor de goede samenwerking. Mede hierdoor kan de focus van de afdeling 

wedstrijdzwemmen blijven liggen op het verder verbeteren van de wedstrijdzwemmers.  

 

Prestaties 

De goede prestaties van de wedstrijdzwemmers zijn in 2018 gecontinueerd. Bij de 

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

gegrossierd in het binnenhalen van medailles.  

 

Ook in 2018 is wederom een aantal deelnemers geselecteerd voor deelname aan de 

miniorenfinales. 3 wedstrijdzwemmers hebben hieraan meegedaan aan dit evenement 

waar de beste zwemmers van dezelfde leeftijdsklasse uit heel Nederland tegen elkaar 

strijden.  
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4 JAARVERSLAG 2018 AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Tot slot hebben enkele wedstrijdzwemmers deelgenomen aan de Nederlandse 

Jeugdkampioenschappen.  

 

 

Begeleiding 

Om wedstrijdzwemmen goed te laten verlopen, is veel begeleiding nodig.  

Elke vrijwilliger is van harte welkom. Een zwemwedstrijd blijft een organisatie waarvoor 

alleen al voor de officials veel vrijwilligers nodig zijn, minimaal 18. De vrijwilligers voor 

de baddienst, de kaartjeslopers, het wedstrijdsecretariaat, coaches en natuurlijk de 

trainers niet meegerekend. 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 concrete invulling aan 

wil geven. 

 

Het wedstrijdsecretariaat heeft aangegeven aan het eind van dit seizoen te willen 

afzwaaien. De WZC wil Stefan en Esther bedanken voor hun inzet voor het 

Wedstrijdzwemmen en alles wat daar bij komt kijken. De WZC is op zoek naar opvolgers. 

Welke vrijwilliger durft deze uitdagende taak op zich te nemen? 

 

Met sportieve groet, 

De WZC 
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4 JAARVERSLAG 2018 AFDELING TRIATHLON 
 
 
Bezetting Triathloncommissie 
Adrie Berk   Voorzitter Triathlon commissie / Bestuurslid Oceanus  
Jeroen Hijstek   Secretaris Intern / Atleten vertegenwoordiger 
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 
 
 
In 2018 zijn wij vier maal bij elkaar gekomen om de lijnen uit te zetten. 
De verschillende werkgroepen kwamen formeel en informeel meerdere keren bij elkaar. 
Op 9 oktober werd een “ledenraadpleging” gehouden om meningen en wensen van de leden te 
inventariseren. 
 
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 2018 hebben wij de volgende sponsoren aan ons weten te binden; 

- Schiedon (schoenspecialist) Sponsor 

- Gorter Logistiek BV (verhuizingen) Sponsor 

- Koolhaas (Banket en ijs) Sponsor 

- Mixt Creations (kamerplanten) Sponsor (jeugd) 
- van der Luit (groenbeheer) Sponsor (jeugd) 
 
De Jeugdsponsoren (enthousiaste ouders van jeugd leden) sponseren specifieke jeugd activiteiten.  
 
 
Kleding 
In het voor- en najaar zijn er zogenaamde kleding ronden gehouden met de mogelijkheid (Rogelli) 
clubkleding te bestellen. De club draagt een (klein) deel van de kosten voor de wedstrijd kleding. 
De overige kleding wordt tegen kostprijs gekocht. 
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. 
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4 JAARVERSLAG 2018 AFDELING TRIATHLON 
 
Clubkampioenschappen 
Voor de jeugd werden er 6 met aan triathlon gerelateerde onderlinge wedstrijden voor de 
clubkampioenschap georganiseerd. 
 
Sportieve hoogtepunten: 
 
In 2018 werd er door het Oceanus triathlon team deel genomen onder de naam  zsc Oceanus 
Aalsmeer in drie team competities: 
 

- Het Eredivisie heren team werd 13e van de totaal 16 deelnemende teams na totaal 5 
teamwedstrijden 

- Het Tweede divisie heren team bestaande uit de oudste junioren en veteranen 21e  .  
- En het naar de Eredivisie gepromoveerde dames team werd 10e  van totaal 11 deelnemende 

teams. 
 
 
Individueel waren er Aalsmeerse afvaardigingen bij: 
de kwart triathlons van :  Breukelen; Carla van Rooijen 2e D40, Jeroen Hijstek 1e H60 
    Haarlemmermeer; Frans van Heteren 1e heren 
    Zeewolde NK; Jeroen Hijstek 2e H60 
    Weesp 
    Bosbaan triathlon 
bij de halve triathlons van : Nieuwkoop NK; Carla van Rooijen 1e D40, Jeroen Hijstek 3e H60 
    Amsterdam 
    WK in Port Elisabeth Zuid Afrika; Frans van Heteren 
    
 
Overige activiteiten : 
 
- Amstelveen marathon 25 maart met door sponsor Koolhaas ondersteund groot aantal 

triathlon deelnemers. 
- Rond Hemelvaardag werd het traditionele  “Ardennen weekeinde” gehouden, georganiseerd 

door Cock en Annika Fangmann.  
- Op 27 juni werd de Poeloversteek gehouden (als onderdeel van de Aalsmeerse waterweek) , 

georganiseerd door Frans van Heteren met  70 deelnemers op de 3 en 6 km en een flink 
aantal jeugd deelnemers over de kortere afstand. 

- 1 juli groot aantal Oceanus triathleten aan de start bij “de Hoef sportief”. 
- 21 juli groot aantal Oceanus triathleten bij “het rondje eilanden” in Vinkeveen 
- 18 november Ronde venen marathon met individuele- en duo Oceanus deelnemers. 
- Op 29 december werd deelgenomen aan de Oceanus 100 x 100. 
- En op 30 december werd het sportjaar afgesloten met de 10 km Kerstloop in Bovenkerk 
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4 Jaarverslagen  Waterpolo Oceanus Aalsmeer, seizoen 2018-2019 
 

Samenstelling Waterpolocommissie 

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

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

Schouten (aanspreekpunt kleding, toernooien), Erik Bras (Jeugd coördinator) en Klaas 

Mantel (Jeugd coördinator). Halverwege het jaar is Kees Reijnders gestopt binnen de 

WPC. 

 

Deelnemende teams/aantal leden 

De waterpoloafdeling bestond dit jaar uit 111 leden die we vervolgens in 12 teams 

hebben onderverdeeld, te weten: vier Heren teams, twee Dames teams en Aspiranten 

Jongens onder 19 jaar.  

Door de geringe aantallen jeugdleden zijn er verschillende jeugdteams gevormd met 

andere verenigingen. Zo is er met ZPCH uit Hoofddorp en de Amstel uit Mijdrecht een 

combinatieteam Meisjes onder de 17 jaar gemaakt. Daarnaast is er wederom met ZPCH 

een combinatieteam Jongens onder de 15 jaar gemaakt.  

Voor de kleinste jeugdleden, Onder 11 jaar en Onder 9 jaar zijn afgelopen seizoen 

oefenwedstrijden en een toernooi georganiseerd, zij speelden geen competitie. Ten slotte 

is er het G-team dat enkel een aantal oefenwedstrijden en een toernooi hebben 

gespeeld. 

 

Begeleiding teams 

Gedurende het seizoen zijn er verschillende verschuivingen geweest met betrekking tot 

het trainen en coachen van de teams. De WPC heeft het gehele seizoen gezorgd voor 

minimaal een trainer langs de kant.  Hieronder een overzicht van de trainers en coaches 

per team: 

Team Trainer    Coach 

Heren 1  Kasper de Boer, David Currie    Idem 

Heren 2   Kasper de Boer, David Currie    David Currie 

Heren 3   Peter Lenzen 

Heren 4  Sander Hoogenboom, Rowdy Batenburg 

Dames 1   Ed van Diemen     Idem 

Dames 2  Eddy Zethof, Niels Bertoen     Idem 

Jongens O19  Joyce Schouten, Wyke Nieuwenhuizen 

Meisjes O17  Sofie van der Ven, Davy Nab    ZPCH coach 

Jongens O15  Sofie van der Ven, Davy Nab    ZPCH coach 

Gemengd O11  Marieke Weijers, Noortje van der Meer, Kai Houdijk 

Gemengd O9  Marieke Weijers, Noortje van der Meer, Kai Houdijk 

G-Team  Sabina Terlouw, Christa Buskermolen, Joyce Schouten 
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4 Jaarverslagen  Waterpolo Oceanus Aalsmeer, seizoen 2018-2019 
 
Resultaten competitie 2018/2019 

Alle resultaten op een rij van seizoen 2018/2019: 

Team Klasse Eindstand 

Heren 1 2e klasse bond 12e    Degradatie  

Heren 2 2e reserveklasse bond 8e     

Heren 3 2e klasse regio 1e   Promotie 

Heren 4 4e klasse regio 4e  

Dames 1 1e klasse regio  2e   

Dames 2 3e klasse regio 9e  

Jongens O19 1e klasse regio 8e    

Meisjes O17 1e klasse regio  8e  

Jongens O15 1e klasse regio  5e  

 

Scheidsrechterbestand 

Het scheidsrechterbestand van Oceanus bestond in 2018-2019 uit de volgende personen: 

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

Sofie van de Ven, Joyce Schouten, Pim Houdijk, Job Houdijk en Wyke Nieuwenhuizen. 

Marieke Spitteler, David Curry en Joyce Schouten zijn halverwege het seizoen gestopt in 

verband met het slecht inplannen van de wedstrijden door de regio. Komend seizoen is 

er dringende noodzaak dat er nieuwe scheidsrechters opgeleid zullen worden. De WPC zal 

zich hier volop voor inzetten.  

 

 

W-officials: 

Het huidige W-officialbestand bestond afgelopen seizoen uit 73 personen. Ieder lid is 

verplicht om in het jaar dat ze 16 jaar worden hun W-tje te behalen en minimaal twee 

maal per seizoen achter de tafel te zitten. Komend seizoen zal de WPC wederom haar 

best te doen een W-cursus te organiseren in Aalsmeer.  

 

Toernooien 

Bekertoernooi (ManMeerCup) 

Afgelopen seizoen heeft geen enkel team deelgenomen aan de ManMeerCup. Dit omdat 

de eerste speelronde tegelijk viel met de Pramenrace in Aalsmeer. 

 

Oceanus Oliebollentoernooi 

Afgelopen seizoen was er op 21 december 2018 het Oliebollentoernooi. Met 63 

waterpoloërs, verdeeld onder 6 teams en strijd was het wederom goed bezocht. Voor het 

G-team was er een familiewedstrijd georganiseerd. Alles uiteraard onder het genot van 

een oliebol.  

 

Oceanus Scholentoernooi 

Op 26 januari 2019 was het Oceanus Scholentoernooi. De opkomst dit jaar was 

fantastisch! Met 150 kinderen, verdeeld over 18 teams was het geweldig druk in het 

zwembad. 

In 2 poules; groep 5/6 en groep 7/8, werd er door 18 teams om de eer gestreden. Met 8 

verschillende scholen zijn we tevreden over het bereik van het toernooi, maar we willen 

volgend jaar nog meer scholen gaan benaderen. De fantastische organisatie lag dit jaar 

wederom in de handen van Marieke Spitteler en Sabina Terlouw en de sponsoren waren 

Albert Heijn Alders en Multi Supplies.  
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4 Jaarverslagen  Waterpolo Oceanus Aalsmeer, seizoen 2018-2019 
 
Oceanus Jeugdtoernooi 

Afgelopen seizoen is er geen Oceanus Jeugdtoernooi georganiseerd in verband met een 

te klein Jongens onder de 19 team.  

 

Oceanus Minitoernooi 

Dit seizoen is er ook voor het eerst in vele jaren weer een minipolo toernooi 

georganiseerd in Aalsmeer. Op 23 maart 2019 waren er met Oceanus nog 6 verenigingen 

die streden om de eer in de leeftijd 8/9 jaar. Met in totaal 11 teams en een vol zwembad 

was het een groot succes.  

 

Oceanus Waterpolo Vriendentoernooi 

Een primeur afgelopen seizoen was er voor het Vriendentoernooi. 30 juni 2018 streden er 

7 vriendenteams tegen elkaar om de felbegeerde eer en een beker. De teams bestonden 

uit oud-waterpoloërs, vrienden van Oceanus leden en een beperkt aantal waterpoloërs. 

Het waterpolo  

 

Diverse toernooien: 

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

zijn Heren 1 en Heren 2 aan het begin van het seizoen naar het Y toernooi gegaan in 

Amsterdam.  

 

 

Tot slot 

We hebben een druk seizoen achter de rug. Met een vernieuwde WPC samenstelling is er 

veel tijd en energie gestoken in het werven van nieuwe jeugdleden, en met resultaat. 

Door het organiseren van clinics voor scholen, verschillende toernooien en het maken 

van veel reclame hebben we onze jeugdafdeling voorzichtig zien groeien afgelopen 

seizoen. Hier zijn we erg trots op en we willen ook komend seizoen ons hier weer vol 

voor inzetten.  

We zijn trots op onze samenwerking met SeleSDesign, waarmee we een kledinglijn voor 

de Oceanus zwemmers hebben opgezet. Daarnaast willen we ook komend seizoen blijven 

samenwerken met de andere afdelingen binnen Oceanus, om voor kruisbestuiving en een 

sterke binding te creëren binnen Oceanus.  

 

Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Jullie 

enthousiasme en energie is van groot belang voor ons en wij hopen dat we volgend 

seizoen weer op jullie kunnen rekenen. 

 

Namens de Waterpolocommissie, 

Lars Houdijk, Marieke Weijers, Peter Lenzen, Joyce Schouten, Erik Bras en Klaas Mantel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Jaarverslagen  Master zwemmen Oceanus Aalsmeer, seizoen 2018-2019 

 
Ook het jaar 2018 kan gerekend worden tot wederom een succesvol jaar voor deze Oceanus 

afdeling. 

 

Zowel aan het begin van het jaar als aan het einde konden bijna 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 fraaie 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. Binnen de andere groepen werd 

onderling wat geregeld. 

 

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

waardoor het masterszwemmen van Oceanus ook dit jaar 2018 een succes is geworden. 

 

4 Jaarverslagen  open water zwemmen 2018 
In 2018 is Oceanus in verengingsklassement geëindigd als 33e (van de 163 verengingen). 

De open water punten werden bijeen gezwommen door 3 zwemmers. Laura Staal, Margreet 

van der Pol en Nina Bellaart. 

Nina Bellaart zwom 15,7 km. Behaalde een mooie 6e plaats in schoolslagklassement 

junioren meisjes en 7e in vrijeslag klassement junioren meisjes. Nina zwom NK en werd 13e 

bij 2,5 km junioren meisjes. 

Laura Staal zwom de meeste km’s. 39,7km in 20 starts. Zwom 3km NK masters. Behaalde 

1e plaats in master klassement 50+ vrijeslag wat goed was voor een KNZB master 

prestatiemedaille. 
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Margreet van der Pol startte 4x wat goed was voor 18km. Ze zwom 7km in Gaasperplas, 

6km in Lektocht, 5km in Bodengraven en 1km in Huizen. 

 

 

 

5) Financieel jaarverslag 2018 
 
5.1 Verlies en winst 
 
 

Zsc Oceanus V en W per 31 december 2018 
Rekening  Debet W&V   Credit W&V   Saldo W&V  

Vrijwilligersbijdrage  €              5.293,50   €                            -     €                    5.293,50  

Representatie kosten  €                 842,35   €                            -     €                       842,35  

Reclame en advertentie  €                 539,96   €                            -     €                       539,96  

Internetkosten  €                 325,60   €                            -     €                       325,60  

Administratiekosten  €                   14,52   €                            -     €                         14,52  

Bankkosten  €                 548,77   €                            -     €                       548,77  

Indirecte kosten  €              7.564,70   €                            -     €                    7.564,70  

Inkoop badhuur trainingen  €          137.362,39   €                            -     €                137.362,39  

Inkoop badhuur waterpolo wedstrijden  €              7.591,61   €                            -     €                    7.591,61  

inkoop droogtraining  €                         -     €                     154,48   €                     -154,48  

Badhuur  €          144.954,00   €                     154,48   €                144.799,52  

Inkoop KNZB contributie  €            18.220,35   €                            -     €                  18.220,35  

Inkoop KNZB kosten  €              1.071,66   €                            -     €                    1.071,66  

Inkoop KNZB boetes  €                 406,00   €                            -     €                       406,00  

Inkoop KNZB overschrijvingen  €                   52,60   €                            -     €                         52,60  

KNZB af te dragen startgelden  €              1.771,75   €                            -     €                    1.771,75  

KNZB  €            21.522,36   €                            -     €                  21.522,36  

Inkoop NTB contributie  €              2.597,25   €                            -     €                    2.597,25  

Inkoop zwem wedstrijd en org kosten  €                         -     €                       64,57   €                       -64,57  

startgeld te betalen  €                 382,50   €                            -     €                       382,50  

Overige kosten  €              2.990,18   €                       64,57   €                    2.925,61  

Training deel contributie  €                         -     €              109.897,14   €              -109.897,14  

Doorberekende KNZB contributie  €                         -     €                     615,75   €                     -615,75  

Waterpolo wedstrijdbijdrage  €                         -     €                  8152,25   €                  -8.152,25  

Contributie  €                         -     €              118.665,14   €              -118.665,14  

Startgeld te verrekenen  €                         -     €                  1.667,05   €                  -1.667,05  

Doorbelaste KNZB kosten  €                         -     €                12.166,20   €                -12.166,20  

Doorbelaste NTB contributie  €                         -     €                  2.008,25   €                  -2.008,25  

Toernooi organisatie  €                         -     €                     337,97   €                     -337,97  

Familie korting  €                   62,00   €                            -     €                         62,00  

Overige opbrengsten  €                         -     €                     597,50   €                     -597,50  

Overige inkomsten  €                   62,00   €                16.776,97   €                -16.714,97  

Subsidie badhuur   €                         -     €                35.000,00   €                -35.000,00  

Subsidie inkomsten  €                         -     €                35.000,00   €                -35.000,00  

Resultaat dit boekjaar  €                         -     €                  5.921,65   €                  -5.921,65  
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5) Financieel jaarverslag 2018 

 
5.2 Balans per 31 december 2018 
 

 

 

Activa Passiva  
 
 
 Liquide middelen Eigen vermogen 

 

 Kas €  0 Verenigingskapitaal €    -7.885 

 Rabobank €  306 Lening €        702 

 Postbank €  2.310 Resultaat lopend jaar  €    -5.922 

 Depot KNZB  €  -2.510 + + 

 

 €        106 €    -13.104 

 
Vlottende activa Kortlopende schulden 

 

 Debiteuren €  87.640  Crediteuren €  40.411 

 Kruisposten €  2.510 + Vooruit ontvangen contributie €  62.950 

 

 €        90.150 €    -103.361 

  

 

 €   90.256 €  90.256 
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5) Financieel jaarverslag 2018  

 
5.3. Toelichting op de jaarrekening 
 
Inkomsten. 

 

De inkomsten vanuit de contributiegelden zijn €5.000,-- lager uitgevallen dan begroot. 

Het negatieve verschil is veroorzaakt door; 

- De bevriezing van de contributie, geen indexering 2% 

- Het verenigings breed omlaag brengen van de contributie voor de jeugd tot 12 jaar, naar €140.  

 

Beiden maatregelen waren gericht op het teruglopende leden aantal en goedgekeurd tijdens de ALV 

8 mei 2018. 

 

Positief was de verhoging van het subsidie plafond van de gemeente Aalsmeer. Naar lang 

aandringen door het bestuur werd dit plafond verhoogd tot €35.000,-- , gelijk aan het begrootte 

bedrag. 

 

Uitgaven. 

 

De uitgaven zijn wel onder de begroting gebleven, dit terwijl er wel extra badwater werd gehuurd. 

Bezuiniging op o.a. de vrijwilligersbijdrage. 

Verandering van factureringstructuur van zowel de ESA als de KNZB hebben er toegeleid dat de 

Uitgaven specificatie niet geheel synchroon loopt met de begroting. 

 

De jaarcijfers tonen een verlies van €5.922,-- 

Door de gevoerde gesprekken in 2018 met de gemeente Aalsmeer en de ESA was al duidelijk 

geworden dat vanaf 2019 de subsidie op de badhuur flink verhoogd zou worden. Een voorschot op 

deze verhoging is feitelijk in 2018 al genomen, door niet te bezuinigingen op één van de 

gemeenschappelijke speerpunten van zowel zsc Oceanus als de ESA, namelijk de badhuur. 

 

Begroting 2019-2020 

 

Voor 2019 geldt dat het KNZB depot volledig op de schop gaat. De verwachting is dat hierdoor de 

uitgaven weer inzichtelijker worden. 

 

Ook krijgen met in 2019 te maken met een aanpassing in de subsidie toekenning van de gemeente 

Aalsmeer.  

Zoals eerder beschreven is het subsidie bedrag verhoogd van €30.000,-- naar €50.000 .  

Tot dusverre werd de subsidie per kwartaal aan de vereniging uitgekeerd. Vanaf januari 2019 wordt 

de subsidie direct verwerkt in de factuur badwater verstrekt door de ESA.  

 

Bestuur Oceanus en ESA hebben overleg gevoerd hoe de subsidie besteed kan worden en hebben 

hierover hierbij de volgende overwegingen laten leiden tot afspraken. 

1. Oceanus moet kader en vrijwilligers middels opleidingen op peil krijgen, hier was de 

afgelopen jaren geen financiële ruimte voor. 

2. Verlaging van de jeugdtarieven. 

3. Het negatieve eigen vermogen moet worden weggewerkt. 

4. Terugdraaien bezuinigingen op de trainingsuren. 

5. De wens is om meer activiteiten te ontplooien gericht op behoud en uitbreiding van het 

ledenaantal. 

 

 

 -.-.-.-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6) Begroting seizoen 2018-2019 
 

Z.S.C. Oceanus Begroting 2019 

   2018-2019  2018 2017 

  Begroot Realisatie Begroot Realisatie 

Inkomsten         

Contributie  €  130.000   €   128.325   €       135.000   € 130.031  

Wedstrijdbijdrage  €       8.000   €       7.802   €            8.000   €      9.421  

Overige opbrengsten  €       2.500   €       2.603   €            2.000   €      1.046  

Subsidie Aalsmeer  €    50.000   €     35.000   €         35.000   €   30.550  

Totaal inkomsten  €  190.500   €   173.730   €       180.000   € 171.048  

          

Uitgaven         

Inkoop badhuur trainingen  €  140.000   €   137.208   €       128.000   € 125.880  

Inkoop badhuur wedstrijden  €       7.600   €       7.592   €         12.000   €   10.324  

Wedstrijdkosten  €       1.800   €       1.707   €            8.000   €      5.725  

Reis- en trainerskosten    €    10.000   €       5.294   €            9.000   €      7.159  

Kontributie/kosten KNZB  €    21.000   €     20.133   €         15.000   €   15.932  

Kontributie/kosten NTB  €       2.600   €       2.597   €            5.800   €      3.323  

Exploitatiekosten  €       2.400   €       2.271   €            1.800   €      2.679  

Opleidingen  €       2.000   €                -   €                     -   €               -  

   €                -   €                -   €                     -   €               -  

Totaal uitgaven  €  187.400   €   176.802   €       179.600   € 171.012  

          

Resultaat  €       3.100   €       3.072-  €               400   €           37  
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7. Verslag kascontrole, periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 
2018  
 

 Ondergetekenden zijn door het Bestuur van Zwemsportclub Oceanus verzocht om een 

kascontrole te verzorgen over het kalenderjaar 2018.   

De kascontrole vindt plaats op basis van de situatie per 31 december 2018 en behelst het 

volledige kalenderjaar 2018. Hiertoe ontvingen wij op 27 maart 2019 de volgende 

documenten van de penningmeester, dhr. Johan Joore:   

• Balans per 31 december 2018  

• Winst- en verliesrekening 2018  

• Debet en credit overzicht 2018  

• Ledenlijst per 31 december 2018  

De kascontrole heeft plaatsgevonden op woensdagavond 27 maart 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 2018 en de 

winst- en verliesrekening over het jaar 2018, adviseren wij de Algemene Leden Vergadering 

van ZSC Oceanus om haar penningmeester, dhr. Johan Joore, over de periode eindigend 31 

december 2018 decharge te verlenen.  

Kascontrolecommissie ZSC Oceanus  

 

  

Marieke Weijers       Jan Weijers   

      

201

   Aalsmeer, 27 maart 2019 
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7. Ledenoverzicht per 31 december 2018 
 

 

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

Aangepast Sporten 16 1 5 10 

Masters 96      96 

Recreatief 73 34 34 5 

Triatlon 62  15 47 

Vinzwemmen 17 - 9 8 

Waterpolo 115 10 18 87 

Wedstrijdzwemmen 60  26 20 14 

Totaal 439 71 101 267 
 

 

 

Totaal zijn er 439 actieve leden, twaalf leden zijn ingedeeld bij meerdere disciplines. 
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