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Jaarverslag bestuur 2020 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Kees Reijnders   Voorzitter 
Margreet van der Pol  Secretaris 
Alexandra Spooren  Penningmeester a.i.   nieuw in bestuur 
Adrie Berk   Algemeen lid (triatlon) 
Anne Schipper   Algemeen lid (WZC)  nieuw in bestuur 
Lars Houdijk   Algemeen lid (waterpolo) 
Ton Kleijberg   Algemeen lid (recreatie) 
 
Het bestuur heeft zeer frequent vergaderd aangezien we met Covid-19 te maken kregen.  
De meeste vergaderingen waren via Zoom/Teams. 
De ALV werd gehouden in de sportzaal op anderhalve meter. 
 
Zoals al gemeld was het een bijzonder 2020. We kregen te maken met een pandemie die grote 
gevolgen had voor de wereld en daarmee ook voor de vereniging. 
We kregen te maken met een lockdown waarin er niet getraind kon worden. Als vervanging werden 
er buiten trainingen opgezet op het buitenterrein van de Waterlelie. Deze trainingen werden door de 
jeugd goed bezocht. De volwassenen mochten hier niet aan deelnemen. 
Vervolgens kwam er een periode met aangepaste zwemtrainingen. Dubbele banen met gelimiteerd 
aantal zwemmers per baan. Het was een gepuzzel maar uiteindelijk is er een schema opgesteld zodat 
ieder lid tenminste eenmaal per week kon zwemmen. 
Zwemmen per digitale inschrijving voor zowel de binnen trainingen als de buitentrainingen. 
Helaas nam de pandemie niet af en kwam er in december weer een lockdown. 
Ook werden er aanvragen ingediend voor financiële steun. 
 
Voor het financiële jaarverslag verwijs ik naar het verslag van de penningmeester. 
De verschillende commissies hebben hun eigen jaarverslag opgesteld. 
 
Bestuurssamenstelling 2020: 
 

FUNCTIE NAAM VERKIESBAAR IN Diversen 

Voorzitter Kees Reijnders 2021  

Penningmeester a.i. Alexandra Spooren  Benoeming in ALV 2021 

Secretaris Margreet van der Pol 2022  

Lid 1 Triathlon Adrie Berk 2021  

Lid 2 Waterpolo Lars Houdijk 2021  

Lid 3 Recreatie Ton Kleijberg 2022  

Lid 4 WZC Anne Schipper   

 
Ledenaantal: 
1 januari 2020:   
31 december 2020:   
 
 
Er is in 2020 een enquête geweest onder de leden met groot respons. 
Een aantal punten die frequent voorkwamen als belangrijk: 

o wijze van communiceren binnen/met de afdelingen en commissies maar ok samenwerking 
tussen verschillende afdelingen 

o evaluaties 
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o waarden en cultuur van de club 
o vrijwilligersbeleid 
o de toekomst van de club: open of traditionele vereniging, breedte sport of per afdeling 

houden 
o activiteiten binnen de vereniging buiten trainingen om 

Deze punten worden in het bestuur meegenomen om te bespreken en eventueel met leden over na 
te denken. Echter door Covid loopt dit enige vertraging op. 
 

JAARVERSLAG 2020 AFDELING MASTERSZWEMMEN OCEANUS  

Een bijzonder zwemjaar is 2020 geworden: de COVID pandemie zorgde ervoor dat -met 
onderbrekingen- niet of beperkter gezwommen kon worden door onze masters. Als we konden 
zwemmen was het met inachtneming van allerlei voorwaarden: aanmelden – zwemgoed al aan – 1,5 
meter afstand – omkleden in een sporthal – dubbele banen – groepjes van 4 zwemmers maken – niet 
douchen – meteen het zwembad uit volgens een routing: alles om mogelijke besmettingen tegen te 
gaan.  

Het lijkt erop, dat voor-tijdens en na de zwemtrainingen geen sprake is geweest van besmettingen – 
er vanuit gaande dat nimmer gebruik gemaakt is van het traceren aan de hand van de inschrijflijsten.. 
Aan het einde van het jaar werden de binnenbaden gesloten en was het voor nog onbekende 
periode over met het zwemmen helaas. Een aantal enthousiaste masters zwommen daarna in de 
buitenbaden in de regio.  

Aan het einde van het jaar telden we circa 90 masters binnen Oceanus en zij zwommen één of 
meerdere malen per week 45 minuten.  

De trainingstijden en trainers waren:  

zondags 
dinsdags 
donderdags 
Het eerste halfjaar was er ook de woensdag van 18.00-18.45 en 18.45- 19.30 uur o.l.v. Judith van 
Berkel  

08.30-09.15 en 09.15-10.00 SandraBuffing/Berni Kurk 18.45-19.30 Dick de Kuijer 18.45-19.30 Berni 
Kurk  

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

Weinig zwemwedstrijden voor de geinteresseerde masters onder ons – vanwege de pandemie zijn de 
meeste wedstrijden vervallen. De inschrijving voor de zwemwedstrijden was in handen van Annette 
de Visser .  

Ook de traditionele poeloversteek en 100x100 activiteit moesten worden gecanceld dit jaar.  

Voor zover bekend is de masters afdeling binnen Oceanus nog steeds de grootste of één van de 
grootse binnen de nederlandse zwemwereld: hier mogen we best trots op zijn.  
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Alle direct betrokkenen worden hartelijk bedankt voor hun -vrijwillige- inzet op wat voor gebied dan 
ook. Zeker vermeldingswaard is een compliment voor de trainers en de webbeheerder 
(inschrijvingen) voor hun positieve insteek om van het 2020-zwemjaar toch nog wat te maken!  

10 april 2021 / DdK  

 

Jaarverslag 2020 Recreatie 

Dit jaar was een nieuw jaar waarin Horizonale programering en skills ism alle andere afdelingen werd 
opgezet en uitgevoerd. Voor de 11 jaar+ leden betekende dit een uitdagendere zwem training en 
voor de 10 jaar en jonger veranderde er niet heel veel. Onze 11+ leden ervaarden de skills en de 
uitdagende trainingen als zeer positief. 

 En toen kwam Corona… In samenwerking met alle andere afdelingen is er een buitenprogramma 
opgezet waar onze 11 jaar + leden wel een aantal aan mee deden maar de jongere leden niet. 

 Na de eerste lockdown werd er uiteindelijk weer gezwommen  maar dit was vanwege de 
beperkende maatregelen zeker geen succes voor de vereniging. De 10 jaar en jonger kon en mocht 
wel weer zwemmen en daar werd gretig gebruik van gemaakt op de dinsdag en de zaterdag. De 
opkomst bij de 11+ jaar viel tegen zeker op de donderdag. 

 Helaas zitten we op dit moment van schrijven weer in een volledige lockdown en word er niet 
gezwommen. Wat de toekomst ons gaat brengen weten we niet maar het vermoeden rijst dat we 
een heleboel leden kwijt zullen raken aan andere sporten welke wel “buiten” door konden trainen. Al 
met al niet een jaar om te onthouden. 

 Afd Recreatie 

 
 
Jaarverslag 2020 Oceanus Triathloncommissie (Oceanus Triathlon Team) 
 
 
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 2020 hebben wij een aantal maal digitaal overleg gevoerd. 
 
Trainersstaf 
De trainingen werden verzorgd door: 
Zwemmen jeugd  John Heijsteeg en Ton Kleijberg en ouders bij toerbeurt 
  senioren Jan van de Meer 



Jaarverslagen 2020  1 

    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 Frans van Heteren   
 
Sponsoren 
Ook voor 2020 hebben wij de volgende sponsoren aan ons weten te binden; 
- Gorter Logistiek BV (verhuizingen) Sponsor 
- Rabobank Amstelveen eo ClubSupport  
- Mixt Creations (kamerplanten) Sponsor (jeugd) 
- van der Luit (groenbeheer) Sponsor (jeugd) 
 
De Jeugdsponsoren (enthousiaste ouders van jeugd leden) sponseren specifieke jeugd activiteiten.  
 
Zo zijn wij het Corona jaar 2020 begonnen vol plannen, met inschrijvingen enz. begonnen. 
 
Tot half maart een complete lockdown werd afgeroepen en het complete vereniging leven geheel stil 
kwam te liggen. Zwembad gesloten; geen trainingen meer. 
 
Half mei kwam er een kleine versoepeling van de maatregelen en konden wij weer dankzij een 
enorme inspanning van een aantal betrokkenen en in goed overleg met ESA en Oceanus onder 
voorwaarden weer trainen.  
Vooraf diende men zich via de Oceanus website aan te melden en binnen in het zwembad waren er 
een aantal regels waar men zich aan diende te houden. Looproutes, maximaal aantal zwemmers per 
baan, niet douchen enz. 
Ook het buiten zwemmen werd opgepakt met vooraf aanmelden via de site en maximaal aantal 
deelnemers per groep. 
Dit gold ook voor de looptraining op donderdag avond. 
Het buiten zwemmen in de Westeinder werd na een paar weken geteisterd door Blauwalg, waardoor 
er tijdelijk uitgeweken moest worden naar de Toolenburgseplas in Hoofddorp. 
 
Praktisch al de wedstrijden werden in eerste instantie verschoven en later uitgesteld tot 2021 of 
geannuleerd. 
Alleen aan het einde van de zomer gingen de regionale wedstrijden bij de Bosbaan en 
Ouderkerkerplas door, ook weer met de nodige extra maatregelen. Geen publiek enz. 
Door een aantal Oceanus Triathlon leden werd er verdienstelijk gepresteerd, met een aantal top 
klasseringen. 
 
Half oktober werden de maatregelen opnieuw aangescherpt, maar door goed overleg met de 
betrokkenen kon er toch nog een soort van getraind worden. 
 
Uiteindelijk werd half December weer een complete lockdown afgekondigd om het aantal 
besmettingen te beperken.  
Gevolg: zwembad dicht en einde gemeenschappelijke trainingen. 
 
Al met al een heel vreemd jaar, maar door de tomeloze inzet van een aantal enthousiastelingen 
hebben wij zo veel als enigszins mogelijk, gebruik kunnen maken van het zwembad. 
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Jaar verslag 2020 afdeling wedstrijdwemmen 
 
Zoals het hele land, stond ook het wedstrijdwemmen in 2020 in teken van het Corona, de 
Coronamaatregelen en helaas ook het sluiten van het zwembad gedurende bepaalde perioden.  
 
Hoogtepunt in maart, waar we Luca Boorsma 6x Nederlands kampioen minioren 5 zagen worden 
tijdens de jaargangfinales in Leiden.  
Gedurende de 1e lockdown in April 2020 was Oceanus één van de eerste verenigingen die de 
landtraining voor alle jeugdleden heeft georganiseerd De jeugdleden hoefden zodoende niet lang 
niets te doen.  Deze actie kreeg ook een vermelding op de KNZB site.  
 
Na de zomerstop hebben de minioren 1 wedstrijd gezwommen in en tevens is er 1 competitieronde 
gezwommen door de junioren en ouder, daarna hield het op wat wedstrijden betreft.  
Verder heeft het breed zwemmen binnen Oceanus zijn intrede gedaan. De aandacht lag bij het 
blijven trainen binnen de geldende maatregelen. Dat was best even puzzelen voor de trainers en 
bestuurders.  
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Sandie Bellaart, zij is gestopt met haar taken als 
coordinator minioren.  
Het jaar eindigde met gesloten zwembaden.  
 
Laten we met elkaar hopen dat 2021 meer zwemplezier zal brengen 


