
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Jaarvergadering ZSC Oceanus 

 

DINSDAG 9 mei 2017 

 

Inloop 20.00 uur, start 20.30 uur 

 

Vergaderruimte Oude Veiling Aalsmeer (Marktstraat te Aalsmeer) 

 

 

AGENDA 

 

 

1 Opening 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 

3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2016 

4 Jaarverslagen 

5 Financieel verslag 2016 

 5.1 Verlies en Winst 2016 

 5.2 Balans per 31 december 2016 

 5.3 Toelichting op de jaarrekening 

6 Begroting seizoen 2017-2018 

7 Ledenverloop zsc Oceanus 

8 Verslag financiële controle commissie 

9 Vaststellen contributie 2017-2018 

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 ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 APRIL 2016 

 

Aanwezige bestuursleden: 

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

Adrie Berk (lid) en Edward van Vierzen (lid), Sandie Bellaart (lid) 

 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet alle 19 aanwezigen van harte 

welkom.  

 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 

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

stukken. 

 

3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2015 

De notulen worden vastgesteld, er zijn geen opmerkingen. Wel wordt er aangegeven dat het 

fijn zou zijn als Open Water zwemmen en Masters ook vermeld zouden zijn in de 

jaarverslagen.  

 

4 Jaarverslagen 

Het jaar 2015 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 

 

 

5 Financieel verslag 2015 /  6 Begroting 2016  

De penningmeester licht het financiële verslag over 2015 en de begroting voor 2016 toe. 

De cijfers over het jaar 2015 zijn tov 2015 stabiel te noemen. 

 

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

opgenomen. Dit verzoek werd niet door de gemeente gehonoreerd, de toegekende subsidie 

is €30.000,-- gebleven. 
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3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 APRIL 2016 (vervolg) 

 

 

Om de te korten van vorig jaar terug te dringen zijn er maatregelingen genomen waaronder 

het minder huren van badwater. Dit heeft er mede toe geleid dat er een positiever beeld is 

te zien. 

Uitdagingen blijft nog steeds het aantrekken van nieuwe leden; een aantal opties worden 

genoemd. Zoals het zoeken van de samenwerking met het zwembad De Waterlelie. Als er 

borstcrawl lessen gegeven worden en mensen vinden dit leuk laat ze dan komen zwemmen 

bij Oceanus. Aanwezig tijdens de afzwem feestjes.  

 

7 Verslag financiële controle commissie 

Jan Weijers en Marieke Weijers hebben de boeken over 2015 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. 

 

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. 

 

9 Vaststellen contributie 2016-2017   

Het bestuur stelt een algemene verhoging voor van 3%.  

 

De leden gaan akkoord. 

 

11 Bestuursverkiezing 

- De voorzitter is vorige jaar al afgetreden. De functie voor voorzitter is nog steeds vacant en 

wordt naar gezocht. 

- De Penningmeester is aftredend en stelt zich weer herkiesbaar. Leden gaan hiermee 

akkoord.  

- Lid 3 is aftredend en is niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt Sandie voor haar tomeloze 

inzet. Gelukkig blijft Sandie nog actief binnen de afdeling wedstrijd zwemmen. 

- Lid 4 is aftredend en stelt zich herkiesbaar, leden gaan hiermee akkoord. 

 

12 Rondvraag  

  

- ideeën en suggesties zijn zeker welkom om het leden aantal omhoog te krijgen. Aan 

een ieder aanwezige, hier actief over na te denken.  

 

- Het aantrekken van vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Geopperd wordt een soort 

beloningssysteem. Een standaard bedrag per jaar per lid betalen en als je 

vrijwilligerswerk doet in de vereniging dan betaal je of minder of helemaal niet. Deze 

opmerking wordt zeker meegenomen en onderzocht. 

 

- Alle vrijwilligers die langs de badrand staan hebben een geldige VOG.  

 

13 Sluiting 

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

Hij sluit om 20.45 uur de vergadering. 
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4 JAARVERSLAGEN 

 

JAARVERSLAG BESTUUR 2016 
Het bestuur 

Het bestuur van Oceanus werd in 2016 door de volgende personen gevormd: 

 

Voorzitter:  Kees Reijnders (ai) 

Secretaris: Mirjam Eveleens  

Penningmeester: Johan Joore 

Leden: Adrie Berk  

 Lars Houdijk 

 Edward van Vierzen 
 

Het bestuur is in 2016 negen maal voor vergadering bijeen geweest. In het bestuur zijn alle 

commissies formeel vertegenwoordigd in het bestuur. Edward van Vierzen vertegenwoordigt 

naast de recreatie ook het masterzwemmen, het aangepast sporten en de 

openwaterafdeling. Alleen de afdeling vinzwemmen is niet vertegenwoordigd, maar er is wel 

regelmatig contact. 

 

Commissies 

Alle geledingen binnen de vereniging hebben in 2016 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. 

 

Stichtingen 

Binnen de vereniging bestaat de stichting Vrienden van Oceanus deze stichting heeft de 

vereniging op allerlei terreinen ondersteund. De Stichting Vrienden van Oceanus, die onder 

meer zorg draagt voor het drukken van wedstrijd-programma’s en diploma’s. Daarnaast 

wordt de vereniging gesteund in kleine bijdragen voor toernooien en wedstrijden. Ook heeft 

de Stichting Vrienden van Oceanus dit jaar weer zorg gedragen voor de 

eindejaarspresentjes aan de vrijwilligers. Ook heeft de stichting Vrienden van Oceanus 

financiële middelen gevonden in sponsoring en inkomsten uit de sponsorloterij, waar leden 

van de vereniging aan deelnemen.  

 

Financiën 

De financiën van de vereniging hebben in 2016 zien er gelukkig weer beter uit dan de 

voorgaande jaren. Toch blijft het jaar na jaar een uitdaging om de financiën op orde te 

houden. Het leden aantal stijgt ten opzichte van vorige jaren licht. Voor meer informatie 

wordt naar het financieel verslag verwezen. 

 

Samenvatting 

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. 
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JAARVERSLAG RECREATIE 2016-2017 

 

Na twee weken Kerstvakantie waarbij alle trainingen bij de Recreatie even stil waren gelegd 

begonnen de trainers/sters fris en fruitig aan 2016. In de maand Januari werd de rugcrawl, 

borstcrawl, TTG test ( 100 m vrije slag op tijd ) en T shirt training uitgevoerd. De TTG 100 

m op tijd test leverde mooie resultaten op.  

Nieuw op het programma was de Training met Bal, waar een hoop elementen van de 

Waterpolo aan bod kwamen, de kinderen vonden het fantastisch maar ook behoorlijk zwaar.  

Een blok van twee weken wisselslag en voor de Tieners stond er een lange afstand training 

op het programma, een mooie conditie test.  

Eind Februari begin Maart een week Voorjaarsvakantie en daarna kwamen volop de 

voorbereidingen aan bod voor de Clubkampioenschappen, de ouders werden uitgenodigd 

om ook een week lang mee te zwemmen en alles kwam aan bod zoals duiken en 

keerpunten. De clubkampioenschappen waren dit jaar harder werken dan anders om 

voldoende animo te krijgen. Gelukkig is op het laatste moment de deadline van hoeveelheid 

deelnemers gehaald en het was een grandioos succes met vele winnaars, waarbij iedereen 

trots naar huis is gegaan. Een record aantal estafette teams stonden aan de start en de 

sfeer was geweldig.  

Na al het oefenen werd er ook tijd ingeroosterd om eens gezellig te spelen en gebruik te 

maken van de vernieuwde glijbaan van de ESA. De tieners kregen werderom een TTG 100 

m op tijd test te verwerken, en eind April nogmaals de Baltraining laten passeren, mede 

omdat het zo goed  bevallen was. 

Tijdens de twee weken Meivakantie had de complete recreatie afdeling even pauze en 

konden de batterijen weer opgeladen worden, na de vakantie kwamen de schoolslag, 

rugcrawl en t shirt training aan bod. Mei is ook de maand van de vele school toernooien en 

dan is de opkomst heel wisselend te noemen. De avond vierdaagse volgde al snel dus de 

maanden Mei en Juni zijn minder bezet. 

Ondertussen zijn er een aantal ouders opgestaan om te gaan helpen bij de Recreatie en hier 

en daar zijn een aantal gaan mee draaien om de kneepjes alvast onder de knie te  krijgen. 

Negen jongens/meisjes zijn in de maand Juni gaan proef trainen bij de wedstrijd minoren 

waarbij de reactie’s super positief waren en de meeste de wedstrijd ploeg gaan versterken, 

waar we ontzettend blij mee zijn.  

Juni werd een maand met avondvierdaagse, wisselslag en het introduceren van nieuwe 

trainers/sters/vrijwillgers. De laatste training week is van 27 Juni tot 1 Juli waarbij op 

vrijdag 1 Juli een seizoen afsluiting werd georganiseerd voor alle zwemcommissie 

afdelingen.  

De volgende trainers/sters hebben afscheid genomen: Arjan Bellaart, Merel Nieuwendijk ( 

zij gaat zich volledig richten op de wedstrijd zwemmers), Robin Hofman en Sandie Bellaart 

na 10 jaar recreatie en 6 jaar coördinator gaat zij verder als coördinator minioren bij de 

wedstrijd afdeling. De administratie wordt overgenomen door Ingrid van Vierzen. 

En we heten de volgende mensen welkom: Simone Maas, Daniel Rewijk, Robert Jan 

Korenromp en Jacqueline Blesgraaf.  

In week 35 wordt er weer een frisse start gemaakt na de zomerstop en staat de schoolslag 

al eerste op het trainingsplan. Al gauw gevolgd door een 100 meter test en in september de 

meezwemdagen voor de ouders. 

Half oktober wordt er gestart met het oefenen van de keerpunten zodat op 31 oktober 

iedereen goed beslagen te ijs komt bij de clubkampioenschappen. 

Helaas geven ruim voor de kerstvakantie Simone en Daniel aan dat zij door tijdgebrek geen 

trainingen meer kunnen geven. Zij staan beide op de donderdag en dat is een groot 

probleem. Guyonne is de reddende engel en komt van de maandag naar de donderdag, 

Sandra en Ton geven aan wel te willen inspringen samen of om beurten bij om de jongsten 

een goede start binnen de vereniging te geven. 

Na het pietenparkoer in de week van 5-11 december en het vrijzwemmen op 19 december 

is het kerstvakantie en sluiten we 2016 af. 
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WATERPOLO JAARVERSLAG 2016 – 2017 

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 Caroline Smeets (lid). 

Het komende seizoen (2017/2018) zal Marieke Weijers geen deel uit maken van de WPC. 

Zij zal (tijdelijk) vervangen worden door Klaas Mantel.  

 

Deelnemende teams/aantal leden 

De waterpoloafdeling bestond dit jaar uit 119 leden die we vervolgens in 11 teams hebben 

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

19 jaar, Aspiranten Jongens onder 17 jaar en gemengd onder 13 jaar. Daarnaast is er de 

jongste aanwas van onder 11 jaar en onder de 9 jaar. Als laatste was er ook een G-team.  

Begin dit seizoen werd er een team (Heren 4) teruggetrokken i.v.m. een tekort aantal 

scheidsrechters van Oceanus.  
 

Begeleiding teams 

Heren 1  Trainer/coach   Klaas Mantel/Erik Bras  

Heren 2   Trainer/coach  Ronald Donker  

Heren 3   Trainer/coach  Peter Lenzen  

Heren 5  Trainer    

Dames 1   Trainer/coach  Ed van Diemen 

Dames 2  Trainer/coach  Eddy Zethof  

Jongens O19  Trainer/coach  Herman van Zijverden/Dennis Reijnders 

Jongens O17  Trainer/coach  Davy Nab/Niels Bertoen            

Gemengd O13 Trainer/coach   Jan Mantel/Noortje van de Meer 

Gemengd O11/O9 Trainer/coach  Joyce Schouten 

G-Team  Trainer/coach  Sabina Terlouw/Christa Buskermolen 
 

Resultaten competitie 2016/2017 

Alle resultaten op een rij van seizoen 2016/2017: 

Team Klasse Eindstand 

Heren 1 2e klasse bond 10e   

Heren 2 1e reserveklasse bond 6e   

Heren 3 3de klasse regio 2e  

Heren 5 4de klasse regio 3e  

Dames 1 1de klasse bond  5e   

Dames 2 3de klasse regio 10e  

Jongens onder 19 1ste klasse regio 3e  

Jongens onder 17 1ste klasse regio  10e  

Gemengd O13 4e klassen regio (5X5) 4e  
 

Scheidsrechterbestand 

Het scheidsrechterbestand van Oceanus bestond in 2016-2017 uit de volgende drie 

personen: 

Eddy Zethof, Willem van de Burgt en Marieke Spitteler. Afgelopen seizoen zijn er zes 

vrijwilligers begonnen met de scheidsrechtercursus. Dit zijn: Noortje van de Meer, Nikki van 

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

volgend seizoen David Currie (weer) gaan fluiten voor Oceanus.  
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WATERPOLO JAARVERSLAG 2016 – 2017 (vervolg) 

 

W-officials: 

Het huidige W-officialbestand bestond afgelopen seizoen uit 65 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. Volgend seizoen zal er ingezet worden om een W-

official cursus te organiseren in Aalsmeer en zo nog meer W’tjes op te leiden.  
 

Toernooien 
- Bekertoernooi (ManMeerCup) 

Afgelopen seizoen heeft geen enkel team deelgenomen aan de ManMeerCup i.v.m. de 

datum van de eerste speelronde (Aalsmeerse Pramenrace). 
- Oceanus Oliebollentoernooi 

Afgelopen seizoen is er geen Oliebollentoernooi georganiseerd omdat er geen juiste datum 

gevonden kon worden. Voor volgend seizoen staat er zeker weer een Oliebollentoernooi op 

de kalender! 
 

- Oceanus Scholentoernooi 

Op 11 maart 2017 was het Oceanus Scholentoernooi. De opkomst van dit jaar lag lager dan 

voorgaande jaren, zo rond de 75 kinderen verdeeld over negen teams. Van 15:00 tot 16:30 

werd er door de groepen 5/6 gestreden om de bekers, van 17:00 tot 19:00 waren de 

groepen 7/8 aan de beurt. Het hele toernooi verliep niet geheel naar onze wens, vooral aan 

het aantal deelnemers willen we volgend seizoen hard werken, om zo een nog beter en 

groter scholentoernooi neer te zetten! 
 

- Oceanus Jeugdtoernooi 

Op de agenda staat nog het Oceanus Jeugdtoernooi wat op 13 mei 2017 zal gaan 

plaatsvinden. Er is veel animo voor het toernooi; tot nu toe hebben we al 39 aanmeldingen 

gehad voor het toernooi. Door een beperkte beschikbaarheid kunnen we waarschijnlijk rond 

de 25 á 30 teams kunnen indelen.  

We gaan uit van een hoge opkomst en een mooi toernooi.  
 

- Diverse toernooien: 

Tot slot hebben er diverse teams aan toernooien bij andere verenigingen deelgenomen, te 

weten: Zepta (Ter Apel), de Snippen (Amstelveen), ZPCH (Hoofddorp).  
 
Tot slot 

Niet alleen binnen Oceanus maar ook binnen de afdeling waterpolo merken we dat we aan 

het vergrijzen zijn. Met steeds minder jeugdteams maken we ons zorgen over de toekomst 

van de afdeling waterpolo. Daarom heeft de WPC besloten dat we komend seizoen meer op 

de jeugd gaan focussen. Hierbij denkende aan meer begeleiding van de teams en trainers 

van de jeugd, meer wervingsacties voor de jeugd en een actievere rol ten aanzien van 

jeugdtoernooi enz.  

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, Yoeri Berk en Caroline Smeets  
waterpolo@oceanusaalsmeer.nl 
 

  

mailto:waterpolo@oceanusaalsmeer.nl
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Jaarverslag 2016 Oceanus Triathloncommissie (Oceanus Triathlon Team) 

 
In 2016 ging de triathloncommissie verder op de weg die het vernieuwde bestuur in 2010 in is 
geslagen. De missie blijft: “Als team genieten van duursportprestaties op elk niveau”. Het unieke is de 
verscheidenheid in prestatieniveau en leeftijd binnen het team.  
 
Bezetting Triathloncommissie 
Adrie Berk   Voorzitter Triathlon commissie / Bestuurslid Oceanus  

Jeroen Hijstek   Secretaris Intern / Atleten vertegenwoordiger 
Bert Ooms   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 2016 zijn wij vijf 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, Peter van Bunningen 
 senioren Cock Fangmann   

Sponsoren 

Voor 2014 t/m 2016 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 namen van de hoofdsponsor en sponsoren staan vermeld op de kleding evenals de 

Fietskledingspecialist waar wij de kleding betrekken. 

 

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

activiteiten.  
 
 

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

Sportieve hoogtepunten: 
 
In 2016 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 17 deelnemende teams na totaal 5 
teamwedstrijden 
Het Tweede divisie heren team bestaande uit de oudste junioren en veteranen 19e  en laatste door 
diverse omstandigheden, met degradatie naar de derde divisie als gevolg. 
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Jaarverslag 2016 Oceanus Triathloncommissie (vervolg) 

 

Het Tweede divisie dames team werd knap tweede en promoveerde naar de eerste 

divisie. 

 

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 :   Amsterdam 

     Veenendaal 

     Weesp 

bij de halve triathlons van :  Nieuwkoop 

     Leiderdorp 

     Almere 

En bij de Ironman hele triathlon in Maastricht 

 

waren veel Oceanus triathlon teamleden als deelnemer of toeschouwer aanwezig. 
 

 

Overige activiteiten : 

 

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

georganiseerd door Cock en Annika Fangmann. Dit keer in Vijlen Zuid Limburg 

- Op 29 juni werd de Poeloversteek gehouden (als onderdeel van de Aalsmeerse 

waterweek) voor Oceanus leden, georganiseerd door Frans van Heteren. Met dit keer 

verplicht een zogenaamde zwemboei. 

- Op 10 december werd er in de Beach een jaarafsluiting gehouden, met een onderling 

volleybal toernooi en de prijsuitreiking van de (jeugd)clubkampioenschappen 
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDZWEMMEN 2016 
 

Dit is het beknopte jaarverslag van de afdeling wedstrijdzwemmen van Oceanus. Het 

beschrijft de ontwikkelingen in het kalenderjaar 2016.  

 

Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van de nieuwe start en laat voor de afdeling 

wedstrijdzwemmen sinds een aantal jaren weer groei zien. Dit is met name te danken aan 

de tomeloze inzet van vrijwilligers onder aanvoering van onze hoofdtrainer Paul Zirkzee. De 

sfeer binnen het wedstrijdzwemmen is heel goed en doet recht aan het brede karakter van 

Oceanus met ruimte voor topprestaties. Het geïmplementeerde beleidsplan doet zijn werk 

en geeft duidelijk de structuur en de kaders aan. Het wedstrijd secretariaat is overgenomen 

door Marije Erenst, Esther van Leeuwen en Stefan Breebaart. Wij danken Germaine van 

Zanten en Leonie Bol, die hun taken in 2016 hebben neergelegd, voor hun jarenlange inzet 

voor het secretariaat. Gelukkig zijn Germaine en Leonie nog actief in de organisatie van de 

trainingsweek. 

 

WZC 

Stefan Breebaart is in 2016 lid geworden van de (wedstrijd) zwemcommissie. Vanuit 

praktische redenen hebben we ook aangepast sporten, recreatie en vinzwemmen 

toegevoegd aan de zwemcommissie om de samenwerking te verbeteren. De 

zwemcommissie bestaat uit de volgende leden: 

Edward van Vierzen (voorzitter) 

Paul Zirkzee (Hoofdtrainer wedstrijdzwemmen) 

Frank Corvelijn (Communicatie, website en projecten) 

Mellanie Arkesteijn (coördinator overige activiteiten) 

Stefan Breebaart (coördinator  wedstrijden en secretariaat) 

Gerda Stokkel (aangepast sporten) 

Ingrid van Vierzen (recreatie) 

Brenda Starreveld (vinzwemmen) 

 

Trainers en beleidsplan 

Paul Zirkzee is hoofdcoördinator van het wedstrijdzwemmen en doet ook in 2016 veel 

plezier en enthousiasme. Het niveau van de trainingen is hoog, wat ook blijkt uit de 

resultaten van Oceanus zwemmers en hun ontwikkeling. Sandie Bellaart is coördinator van 

de minioren en de samenwerking tussen Paul en Sandie is erg goed, dankzij de verdeling 

tussen de ‘jongere’ zwemmers en de ‘oudere’ zwemmers. 

 

Trainingsweek in Doorn (3 mei – 6 mei 2016) 

De trainingsweek is in 2016 georganiseerd door Germaine van Zanten, Paul Zirkzee, Leonie 

Bol en Paul van Duijnhoven. 18 zwemmers zijn mee geweest, verbleven in RCBN het Grote 

Bos en hebben gezwommen in het prachtige ‘Krommerijn’ zwembad in Utrecht. 

 

Resultaten van wedstrijdzemmen 

Oceanus heeft met 2 personen deelgenomen aan het Nederlands Jeugd en Junioren 

kampioenschap zwemmen, hierbij is Romée Veldt 3evan Nederland geworden op de 

100 m rug. 

 

Bij de Minioren hebben maar liefst 4 Oceanus zwemmers deelgenomen aan de jaargang 

finales mee gedaan, dit betekent dat zij tot de beste 18 zwemmers van hun jaargang horen. 

 

Naast deze prestaties op Nationaal niveau zijn er vele Regionale successen geweest bij de 

regio kampioenschappen van de regio werden tientallen medailles opgehaald door 

Oceanus zwemmers. 
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDZWEMMEN 2016 (Vervolg) 

 

Dit zijn mooie resultaten, maar het echte resultaat zit hem in de nieuwe inzet vanuit 

Oceanus wedstrijd zwemmen waarbij aan vaardigheden en eigenschappen als discipline en 

doorzettingsvermogen wordt gewerkt. 

Voorbeelden van waar hier specifiek aan gewerkt is zijn de clinics va Bas Borreman en 

Martin Pet waarbij door beiden er aan is gewerkt om buiten de comfort zone te komen en 

nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

 

Tot volgend jaar! 

De WZC 
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5) Financieel jaarverslag 2016 
 
5.1 Verlies en winst 
 

  2016 2015 

  Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd 

Inkomsten       

Contributie  €            134.643   €     135.000   €            133.151  

Wedstrijdbijdrage  €                7.840   €         9.500   €                9.498  

Overige opbrengsten  €                3.353   €         2.000   €                2.348  

Subsidie Aalsmeer  €              30.540   €       30.000   €              30.000  

Subsidie NOC NSF  €                   950      

Totaal inkomsten  €            177.325   €     176.500   €            174.997  

        

Uitgaven       

Inkoop badhuur trainingen  €            124.052   €     128.000   €            127.023  

Inkoop badhuur wedstrijden  €              13.453   €       11.000   €              10.964  

Wedstrijdkosten  €                7.941   €         6.500   €                6.890  

Reis- en trainerskosten    €                9.097   €         6.500   €                7.478  

Kontributie/kosten KNZB  €              14.157   €       17.000   €              17.651  

Kontributie/kosten NTB  €                5.722   €         5.800   €                5.776  

Kantoorkosten  €                   817   €            600   €                   598  

Exploitatiekosten  €                   994   €            750   €                   764  

Verzekeringen  €                        -     €                   171  

Materiaalkosten  €                        -     €                     15  

Totaal uitgaven  €            176.232   €     176.150   €            177.329  

   €                        -      

Resultaat 

 €                    

1.093  

 €              

350   €               -2.332  
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5) Financieel jaarverslag 2016   

 
5.2 Balans per 31 december 2016 
 

 

 

Activa Passiva  
 
 
 Liquide middelen Eigen vermogen 

 

 Kas €  611 Verenigingskapitaal €  -9.015 

 Rabobank €  294 Resultaat lopend jaar €  1.093 

 Postbank €  1.673  

 Depot KNZB  €  -1.929 + + 

 

 €        649 €    -7.922 

 
Vlottende activa Kortlopende schulden 

 

 Debiteuren €  95.345 + Crediteuren €  29.816 

     Vooruit ontvangen contributie €  74.100 + 

 

 

 €   95.345 €  103.916 

 

 €   95.994 €  95.994 
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5) Financieel jaarverslag 2016  
 

5.3. Toelichting op de jaarrekening 
 

 
Inkomsten. 

 

Alhoewel de begroting net niet gehaald werd, sluiten we het jaar wel af met een toename 

van de contributie inkomsten en een stijging van het aantal leden. 

 

Een extra meevaller was afkomstig van het NOC NSF.  

De afdeling Aangepast Sporten ontving uit het stimuleringsbudget Grenzeloos Actief een 

bedrag van €950,--.  

Met deze subsidie wordt extra badwater gehuurd bestemd voor sporters met autisme. 

 

Door deze meevaller werd de begroting overschreden. 

 

 

Uitgaven. 

Badhuur trainingen 

Het afgelopen seizoen zijn de ochtend trainingen op de door de weekse dagen  van het 

wedstrijdzwemmen geschrapt.  

Badhuur wedstrijden 

Toename in de kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een groeiende waterpolo 

afdeling. 

Reis en trainerskosten. 

Niet alleen binnen Oceanus zien we een terugloop in het zwemmen bij de jeugd, ook landelijk 

is dit een actueel probleem.   

Niet alleen de populariteit van de zwemsport maar ook het financiële aspect speelt hierin een 

grote rol. Zo signaleert het Jeugd Sport Fonds in Aalsmeer een toename van aanvragen voor 

het A B C zwemdiploma. 

Extra financiën zijn gereserveerd om te trachten deze tendens zoveel mogelijk tegen te gaan. 

 

Begroting 2017 

Ivm het onderdruk staan van de jeugd afdelingen stelt het bestuur aan de ALV voor de 

contributie voor alle jeugdleden < 12 te verlagen. Deze derving van inkomsten € 5.000,-- , 

is in deze begroting opgenomen. 

 

 -.-.-.-  



 

6) Begroting seizoen 2017-2018 
 

   2017-2018  2016 2015 

  Begroting Gerealiseerd Gerealiseerd 

Inkomsten       

Contributie  €            130.000   €            134.643   €            133.151  

Wedstrijdbijdrage  €                8.500   €                7.840   €                9.498  

Overige opbrengsten  €                2.000   €                3.353   €                2.348  

Subsidie Aalsmeer  €              35.000   €              30.540   €              30.000  

Subsidie NOC NSF    €                   950    

Totaal inkomsten  €            175.500   €            177.325   €            174.997  

        

Uitgaven       

Inkoop badhuur trainingen  €            128.000   €            124.052   €            127.023  

Inkoop badhuur 

wedstrijden  €              11.000   €              13.453   €              10.964  

Wedstrijdkosten  €               7.000   €                7.941   €                6.890  

Reis- en trainerskosten    €                8.000   €                9.097   €                7.478  

Kontributie/kosten KNZB  €              14.000   €              14.157   €              17.651  

Kontributie/kosten NTB  €                5.700   €                5.722   €                5.776  

Kantoorkosten  €                   600   €                   817   €                   598  

Exploitatiekosten  €                1.200   €                   994   €                   764  

Verzekeringen 

 €                         

-   €                        -   €                   171  

Materiaalkosten 

 €                         

-   €                        -   €                     15  

Totaal uitgaven  €            175.500   €            176.232   €            177.329  

     €                        -    

Resultaat  €                      - 

 €                   

1.093   €               -2.332  

  



 

7. Ledenverloop zsc Oceanus  
 

ZSC Oceanus Leden verloop maart 

Discipline 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aangepast Sporten 15 18 13 15 15  16 

Masters 102 93 87 94 104  103 

Recreatie 142 138 107 89 87 83 

Vinzwemmen 11 12 15 18 17  18 

Waterpolo 123 120 129 124 124  125 

Triatlon 79 67 61 56 62  65 

Wedstrijdzwemmen 85 79 66 51 55  60 

Totaal 537 508 478 447 464  470 

 

 

Het verloop in bovenstaande tabel spreekt voor zich.  

Zowel de recreatie als het wedstrijdzwemmen hebben het de afgelopen 5 jaren zwaar.  

Zonder jeugd is elke vereniging kansloos. 
 

Leden gerangschikt op leeftijd  
 

Discipline Totaal <12 

jaar 

<18 

jaar 

Jeugd 

totaal 

Perc 

jeugd 

=>18 

jaar 

Waterpolo 124 14 30 44 35% 80 

Masters 104 0 2 2 2% 102 

Wedstrijdzwemmen 55 26 25 51 93% 4 

Aangepast Sporten 15 5 1 6 40% 9 

Triatlon 62 3 12 15 24% 47 

Recreatie 87 49 32 81 93% 6 

Vinzwemmen 17 1 5 6 35% 11 

Totalen 464 98 107 205 44% 259 

 

 

Totaal zijn er 448 actieve leden, een aantal leden zijn ingedeeld bij meerdere disciplines 

De recreatie afdeling wordt vanzelfsprekend gevormd door de jeugd.  

In totaal zijn er 6 leden van 18 jaar die bij de Tiener Trainings Groep van de recreatie 

zwemmen. 

  



 

 
 

8. Verslag kascontrole, periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016  

 

Zwemsportclub Oceanus  

  

 

Ondergetekenden zijn door het Bestuur van Zwemsportclub Oceanus verzocht om een kascontrole te 

verzorgen over het kalenderjaar 2016.   

De kascontrole vindt plaats op basis van de situatie per 31 december 2016 en behelst het volledige 

kalenderjaar 2016. Hiertoe ontvingen wij op 14 maart 2017 de volgende documenten van de 

penningmeester, dhr. Johan Joore:   

• Balans per 31 december 2016  

• Winst- en verliesrekening 2016  

• Debet en credit overzicht 2016  

• Ledenaantallen per 31 december 2016  

De kascontrole heeft plaatsgevonden op dinsdagavond 14 maart 2017 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 kasgeldstromen zijn inmiddels geheel verleden tijd, voor verrekening van de startgelden met de 

wedstrijdzwemmers is er in 2015 met een rekening courant vorm gestart.  

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 2016 en de winst- en 

verliesrekening over het jaar 2016, adviseren wij de Algemene Leden Vergadering van ZSC Oceanus 

om haar penningmeester, dhr. Johan Joore, over de periode eindigend 31 december 2016 decharge te 

verlenen.  

Kascontrolecommissie ZSC Oceanus  

 
 
 

Marieke Weijers       Jan Weijers   

Aalsmeer    ,  

aA 

16   maart   201 7   



 

 

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 

 
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. 
 

 

  



 

 

9  Vaststelling contributie 2016-2017 

 

Zwemmen is in verhouding tot andere sporten een dure sport. 

Zoals eerder staat vermeld beleven de Oceanus jeugd afdeling momenteel zware tijden. 

De aanwas binnen het recreatie verloopt niet volgens wens, de waterpolo commissie kan 

met moeite de team indelingen rond krijgen. Het komende seizoen van een team voor 

kinderen onder de 13 jaar moeten worden aangevuld met kinderen uit de competitie onder 

de 11 jaar. 

 

Ook werd er afgelopen seizoen vanuit het Jeugd Sport Fonds vernomen dat zij 

tegenwoordig met regelmaat worden gevraagd voor financiele ondersteuning voor het 

A,B,C zwemmen.  

 

Het bestuur stelt dan ook voor om de contributie voor de leeftijdsgroep aan te pakken. 

 

In de onderstaande tabel het effect op de contributie indien we de contributie voor deze 

groep verlagen. 

 

Leden < 12 jaar  actueel  voorstel 1 voorstel 2 

1e training  €       177,00   €       160,00   €       140,00  

2e training  €       127,00   €          80,00   €          80,00  

3e training   €          49,00   €          40,00   €          40,00  

KNZB contributie  €          14,00   €          14,00   €          14,00  

startvergunning  €            2,50   €            2,50   €            2,50  

wp wedstrijdbijdrage  €          82,50   €          40,00   €          40,00  

    

Contributie opbrengst  € 26.890,00   € 23.380,00   € 21.220,00  

"Verlies"  contributie   €    3.510,00   €    5.670,00  

    

Het bestuur vraagt de ALV haar voorkeur uit te spreken: 

- Handhaven huidige contributie 

- Overgaan tot voorstel 1 

- Overgaan tot voorstel 2 

 

Tijdens de schoolvakanties zullen we toch naar buiten moeten komen met een bericht 

dat ook de ouders weten dat Oceanus volop met de jeugd bezig is. 

Financieel gezien zouden we ook al een signaal kunnen afgeven, al is dat eigenlijk in 

eerste instantie niet verantwoord. 

 

 

Het bestuur stelt een contributieverhoging voor van 0% voor de overige leden 

 

 

 

 

 

  



 

10) Bestuursverkiezing 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter  : Kees Reijnders 

Secretaris  : Mirjam Eveleens  , vacature 

Penningmeester : Johan Joore  

Lid 1   : Edward van Vierzen 

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   XXXXX   

2015 XXXXX   XXXXX    

2016   XXXXX   XXXXX XXXXX 

2017  XXXXX   XXXXX   

2018 XXXXX   XXXXX    

2019   XXXXX   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 voorzitter Kees Reijnders, via voorzitter@oceanusaalsmeer.nl of neem contact 

op met de huidige secretaris Mirjam Eveleens 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

