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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van
Zwem- en Waterpolovereniging Oude Veer en Triathlon- en Zwemclub Oude Veer
op:
woensdagavond 24 april 2019, aanvang 20.00 uur,
kantine “Den Krieck”, Ceresplein 2, Breezand.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen notulen ALV van 11 april 2018.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar ZWOV: Cor Koomen
(penningmeester)
Aftredend en herkiesbaar TZOV: nvt
5. Voorstel nieuw bestuurslid ZWOV: Marlies Loooijesteijn, 2e secretaris.
Voorstel nieuwe penningmeester ZWOV: ………………..
Namen voor nieuwe kandidaten kunnen ingediend worden tot een week
voor de ALV bij het bestuur.
6. Verslag kascommissies en benoeming nieuwe kascommissies.
7. Goedkeuring jaarrekening 2018 en begroting 2020.
8. Goedkeuring jaarverslagen van:
a. Dagelijks Bestuur ZWOV
b. Jeugdcommissie
c. Kantine
d. Open Water Zwemmen
e. Wedstrijdzwemmen
f. Dagelijks Bestuur TZOV
g. Elementair
h. Recreatie
i. Triathlon
j. Zwemmend Redden
9. Uitreiking “Oude Veer Trofee 2018”.
10.Uitreiking 25 jaar lid.
11.Rondvraag en sluiting.
ZWOV secr. Ineke Sandbrink. secretaris@oudeveer.nl
TZOV secr. Louis Bakker. secretaris@oudeveer.nl
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Notulen ALV 11 april 2018

dit toe en verzoekt DB en
Commissievertegenwoordigers dit
document na afloop te ondertekenen. Het
voorstel voor aanpassing wordt door de
ALV aangenomen.
De TZOV maakt mede hierdoor gebruik
van Office 365. Henk Elbertsen vraagt of
trainers en instructeurs ook een e-mail
adres kunnen verkrijgen op Office 365.
Dit i.v.m. privacy gegevens van de
deelnemers aan de Start-2-Tri cursus.
Evenals Marlies Looijesteijn die dit vraagt
voor de instructeurs die les geven bij
Elementair, zij hebben ook een e-mail
account nodig i.v.m. privacy gevoelige
informatie. Het Bestuur maakt hier direct
een actiepunt van.

Aanwezigen: Patrick den Das (Voorzitter),
Louis Bakker (Secretaris), Emiel van
Tongerlo
(Penningmeester) , Cor Zwaag ( PR en
Media) en 22 leden, waarvan 10
stemgerechtigd.
Afwezig met afbericht: fam. Woutering,
Yvonne Beelen, Peter Steenvoorden, Job
Biersteker, André vd Ploeg, Cleem
Nichting, Natascha Binnenwijzend, Mirjam
Weijdema, Joke Koopman.
1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom op de
1e ALV van de TZOV. Geeft uitleg aan de
aanwezigen hoe en waarom de vereniging
is ontstaan. Bedankt het bestuur van de
Zwem- en Waterpolovereniging Oude
Veer voor het moedige en verstandige
besluit om alle activiteiten die niet aan de
KNZB gelieerd zijn onder te brengen in
een nieuwe vereniging. Voorzitter stelt
het bestuur aan de leden voor. Legt uit
dat communicatie het sleutelwoord is in
iedere vereniging. Probeer een ieder te
begrijpen en sta open voor nieuwe
ideeën, zoals het bestuur ook voor u open
staat aldus de voorzitter. Vraagt daarom
aan iedereen met respect met elkaar om
te gaan. Wenst iedereen een goede, maar
vooral prettige vergadering toe.

Ingekomen stuk: Zwembad Den Krieck
bestaat 40 jaar. De voorzitter vraagt
iedereen mee te denken om een activiteit
of iets anders te organiseren i.v.m. 40jarig bestaan van Zwembad Den Krieck.
In de eerste schoolvakantie in het najaar
wordt er een feestweek door de Stichting
georganiseerd.
Henk Elbertsen mist het jaarverslag van
ZWOV. Door splitsing van de
verenigingen is alleen het
jaarverslag naar de leden gestuurd van
de betreffende vereniging. Volgend jaar
krijgt iedereen beide verslagen vooraf. De
beide jaarverslagen zijn in te zien via de
website.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stuk: Aanpassing HHR i.v.m.
AVG.
Secretaris geeft een uitleg over de
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) welke per
25 mei 2018 van toepassing is. Door AVG
krijgen mensen meer mogelijkheden om
voor zichzelf op te komen bij de
verwerking van hun gegevens. Hun
privacyrechten worden namelijk versterkt
en uitgebreid. De verantwoordingsplicht
houdt in dat de vereniging met
documenten moeten kunnen aantonen
dat zij de juiste organisatorische en
technische maatregelen heeft genomen
om aan de AVG te voldoen. Invulling
wordt hier mede aan gegeven door
aanpassing van het Huishoudelijk
Regelement (HHR). Artikel 17 met
betrekking tot privacy wordt daarom aan
het HHR toegevoegd. De secretaris licht

3. Bestuursverkiezing
Het rooster van aftreden wordt als volgt
bepaald en aangenomen:
2020: De voorzitter geeft aan dat hij in
2020 aftredend, maar herkiesbaar is,
mits er geen andere kandidaat is.
2021: Secretaris en Bestuurslid PR en
Communicatie
2022: Penningmeester
4. Verslag kascommissie en benoeming
nieuwe kascommissie.
Ingrid de Veer en Luuk Bos vormden de
kascontrole commissie. Aan de hand van
deze controle is aan het bestuur decharge
verleend voor het gevoerde financiële
beleid. De plaats van Ingrid de Veer
wordt volgend jaar ingevuld door Astrid
van Kessel.
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5. Goedkeuring jaarrekening 2017 en
begroting 2018/19
De penningmeester geeft een toelichting
over 2017 alsmede over de begroting van
2018 en 2019.
Legt uit dat er nog 1 maal een afdracht
aan de KNZB gedaan moest worden, je
betaalt aan de KNZB in 2017 de
vordering van 2016. Mede doordat dit
bedrag in 2018 vervalt, zal het negatieve
resultaat van 2017 omgebogen worden
naar een positief resultaat.
De Grote Club Actie (GCA) is niet in de
begroting van 2018 meegenomen daar
het resultaat en
uitbetaling januari 2018 officieel bekend
is gemaakt door de GCA. Dit naar
aanleiding van de vraag van Henk
Elbertsen.

langdurig lid zijn. Hoewel de vereniging
pas één jaar bestaat, is besloten dat de tijd
dat iemand lid was bij ZWOV wordt
opgeteld bij de huidige lidmaatschapstijd.
Hiermee wordt eens te meer benadrukt dat
de beide verenigingen samen optrekken en
dit blijven doen.
Gewaardeerd worden voor hun 25-jarig
lidmaatschap: Sjaak van den Berg ,
Michael Blokker, Peter Steenvoorden en
Dennis van der Zelm. Geen van allen
aanwezig, maar de jubilarissen krijgen hun
onderscheiding via hun afdeling.
9. Rondvraag en sluiting
Ria Rewijk vraagt aan de voorzitter wie hij
is aangezien hij iedereen voorstelde, maar
zichzelf niet. Uitleg is door de voorzitter
gegeven.
Pieter Sjaak Bays: is er nog een reactie
vanuit de KNZB gekomen op de leegloop
van leden bij ZWOV? Geen enkele.
Misschien pas bij de 10-jaarlijkse controle
van de contributiebedragen. En dat is pas
over een jaar of vijf.
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn of
haar komst en inzet voor de vereniging en
sluit de vergadering.

6. Goedkeuring contributie 2018
De contributies voor 2018 worden
goedgekeurd door de ALV. De voorzitter
wijst iedereen erop dat de contributies
voor nu en in de toekomst het
inflatiepunt van het CBS gaan volgen.
Mocht het zo zijn dat een activiteit toch
uit de pas loopt m.b.t. inkomsten en
uitgaven dan wordt nader gekeken of er
een eventuele extra verhoging plaats
gaat vinden.
Martien Elbertsen: het lidmaatschap TR
alleen donderdag training bestaat niet
meer, dit is nu de
maandag en donderdag training
betreffende het zwemmen.
Martien Elbertsen: er is een stijgende lijn
te zien in het aantal kinderen dat
persoonlijke begeleiding nodig heeft met
leszwemmen. Dit is een punt dat de
nodige aandacht verdient.

BESTUUR
Het jaar 2018 is een roerig jaar geweest
waarin we werden geconfronteerd met
verlies, maar ook met winst.
We hebben twee leden verloren, Sander
Menkveld en Anton Groenewoud en later in
het jaar onze erevoorzitter Gerard van
Drunen. We zullen ze erg missen.
Het opzetten van een nieuwe afdeling zou
de vereniging versterkt hebben, helaas is
dat mislukt in het experiment
“Masterzwemmen”. Hieruit heeft het
bestuur lering getrokken.

7. Goedkeuring jaarverslagen
a. Dagelijks Bestuur - goedkeuring ALV,
geen opmerkingen
b. Elementair - goedkeuring ALV, geen
opmerkingen
c. Recreatie - goedkeuring ALV, geen
opmerkingen
d. Triathlon - goedkeuring ALV, geen
opmerkingen
e. Zwemmend Redden - goedkeuring
ALV, geen opmerkingen

We hebben in 2018 een uitgebreide
analyse van de financiële situatie van de
vereniging uitgevoerd. Hieruit bleek dat de
financiële verslaglegging verbeterd moet
worden en dat de verlies/winst situatie van
afdelingen verbetering behoeft. Hiermee
zijn we reeds begonnen en de eerste
positieve resultaten dienen zich aan.
Ook is duidelijk geworden dat het
“oerwoud” van de verschillende tarieven in

8. Uitreiking 25 jaar lid
Beide verenigingen kennen een beleid voor
het uiten van waardering naar mensen die
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ons bad gesnoeid moet worden zodat het
overzichtelijker en beheersbaarder wordt.

Het bestuur benoemt voor 2019 de
volgende speerpunten:
 Versterken van de focus op werving en
behoud van vrijwilligers;
 Ontwikkelen van een nieuw
zwembadrooster in samenwerking met alle
belanghebbenden;
 Vereenvoudigen van het tarievenstelsel.

Het goede werk dat in 2017 is gedaan op
het gebied van externe communicatie en
sponsoring werd dit jaar voortgezet met
een succesvolle Grote Club actie, de
Rabobank actie en versterking van de
contacten met onze sponsors.
Op het gebied van interne communicatie
werd ook hard gewerkt. De nieuwsbrief is
aanmerkelijk verbeterd en wordt
gewaardeerd. De afstemmings-gesprekken
tussen bestuur en afdelingen hebben
informatie en wederzijds begrip
opgeleverd. Een belangrijk leermoment is
de behoefte aan een betere afstemming
binnen het zwembadrooster met de nadruk
op het belang van de vrijwilligers en
medewerkers.
Het verbeteren van de website blijkt een
uitdaging maar vordert gestaag. Inzet van
professionele ondersteuning kan de
vrijwillige beheerders helpen hun ambities
te realiseren.

We bedanken de vrijwilligers en
medewerkers voor hun inzet.

Het jaar kenmerkt zich ook door zorgen bij
het bestuur. Het karakter van
vrijwilligheid lijkt te veranderen. We zien
helaas de tendens dat men aan de
geleverde diensten een prijskaartje wil
hangen.
We zijn een vereniging en kunnen alleen
bestaan bij de gratie van vrijwilligers die
zich belangeloos inzetten voor die
vereniging. Daartegenover voelen wij als
bestuur de zorgplicht voor hen.
Dit jaar is aandacht besteed aan het
werven van nieuwe kassamedewerkers
voor het vrij zwemmen, we waren
aangenaam verrast door de respons. De
nieuwe medewerkers zullen in 2019
worden ingewerkt.
Het werven van toezichthouders blijkt een
grotere uitdaging te zijn, hier moeten we
in 2019 vol op inzetten.

Leden per 1 jan.

2018

2019

Elementair

217

216

Triathlon

91

96

Zwemmend Redden

29

34

Diversen

24

3

Totaal

361

349

Elementair
Het jaar 2018 was voor het bestuur van
afd. elementair een roerig jaar, dit omdat
we druk zijn met de toekomst. In 2019
moet dit een beslag krijgen, omdat we
indien nodig niet meer aan gekwalificeerd
personeel kunnen komen. Als het
leszwemmen door moet blijven gaan
zullen, we voor de toekomst toch nieuwe
mensen moeten aantrekken. Van de
huidigen mensen zijn er veel die hun
pensioen gerechtigde leeftijd beginnen te
bereiken of er al overheen zijn. Dat wil
niet zeggen dat ze dan gelijk moeten
stoppen maar het geeft wel aan dat we
moeten anticiperen op de toekomst. Bets
Bantema heeft al aangegeven dat ze per
2020 wil stoppen met lesgeven op vaste
uren. Wel wil ze bij nood invallen als ze
kan. Om aan nieuwe zwemlesgevers te
komen lijkt het zo te zijn dat we naar een
cao salaris toe moeten, alle jonge
mensen die we hebben opgeleid zijn
vertrokken naar andere zwembaden en
hebben daar een baan waar ze van
kunnen leven of ze hebben een ander
vakgebied gekozen. Ook Mirjam
Weijdema kiest ervoor om in een ander

De ontwikkelingen rondom HOZE
(openhouden van vier zwembaden in
Hollands Kroon) zorgen ook voor druk op
de vereniging, zowel bij bestuur als bij de
medewerkers en vrijwilligers. In nauwe
samenwerking met de Stichting Zwembad
Anna Paulowna doen we er alles aan om
het bad voor de toekomst zeker te stellen.
Speerpunt hierbij is wel het behoud van
identiteit van de vereniging.
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Recreatie

bad voor een cao salaris met pesioen
opbouw te gaan. Zij geeft hier nog wel
een uur les maar we raken hier
waarschijnlijk steeds vaker mensen kwijt
om financiele redenen. Hoe we zo’n
omvorming gaan betalen is nog niet voor
100% duidelijk maar het lijkt erop dat de
prijs van de zwemlessen omhoog moet,
het is ook wel zo dat we bij de
goedkoopste lesgevers horen. Bij ons
betaald men 25 euro en in Schagen 54
euro, er zijn baden in het land die 60 tot
80 euro vragen. We hebben ook steeds
meer moeite om mensen bij het proef- en
afzwemmen aanwezig te krijgen, het zijn
natuurlijk ook steeds dezelfde omdat we
steeds minder lesgevers hebben die
steeds meer lessen verzorgen.
Verder zijn de mensen die lessen
verzorgen nog steeds erg begaan met het
werk dat ze verzetten en hebben er ook
nog veel plezier van.

ABC

A

B

18

18

19

April

23

11

9

Juli

24

17

12

Nov.

18

21

19

Totaal

83

67

59

Snorkelen

39 deelnemers. ook dit jaar mochten de
broertjes en zusjes weer meedoen. Er
was voor hen een apart spel in het diepe
gedeelte van het grote bassin. Dit jaar
was de kleuterinstuif helaas geen BSO
activiteit. Veel goede, ervaren
vrijwilligers. Vooral de recreatie dames
leverden hierin een groot aandeel.
Afsluitend was een bingo. Dit blijft toch
altijd de meest favoriete afsluiting van
deze ochtend. De instuif blijft op
donderdag omdat dit beter in het rooster
van de Stichting past. Wel blijft het
deelnemers aantal beneden de
verwachtingen. Maar iedere deelnemer is
er een.
16 t/m 19 Juli: De Nationale
Zwemvierdaagse.
Dit jaar 184 deelnemers waarvan 39
Spetteraars. Ook hier weer iets minder
deelnemers dan voorgaand jaar.
Gelijktijdig met de zwemvierdaagse een
spetter4daagse in het instructie bad.
Deze is met name bedoeld voor de
kleintjes vanaf 3 jaar tot dat zij diploma A
bezitten. Samen met een begeleider
(ouders of een andere volwassene van 16
jaar of ouder) legden de kinderen een
parcours af. Het was genieten voor
allemaal. Voor de kinderen maar ook voor
begeleiders en organisatie. Natuurlijk
werden ook de spetteraars beloond met
een mooi medaille. Ook het randgebeuren
werd gemoderniseerd. Iedere avond was
hiervoor een baan beschikbaar.
Spijkerbroek hangen, watertrappen, op
en onder de mat het maakte niet uit.
Iedere avond stond er weer een hele rij
kinderen klaar die hier aan mee wilden
doen. Na de zwem4daagse heeft
Annemarie te kennen gegeven te willen
stoppen als lid van de commissie. Tijdens
haar laatste vergadering werd ze nog
even in het zonnetje gezet.

C

Febr.

ZWV

28 februari: De kleuterinstuif.

1

2

3

21

19

16

1

2

3

7

4

2

Totaal diploma’s 271

1 oktober: Doe-ochtend.
36 deelneemsters. Deze ochtend stond
dit jaar in het teken van het 40 jarig
bestaan van zwembad “den Krieck”. Alle
waterspelen hadden dit thema. Als extra
activiteit was er een bezoek aan museum
Anna Paulowna. Eerst kreeg men een
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voorlichting over het ontstaan van de
Anna Paulowna polder en daarna een
rondleiding. Voor de meeste mensen een
feest van herkenning. Afsluitend nog een
heerlijke lunch in onze eigen kantine

Elbertsen bij de heren en 1) Marianna
Hoekstra, 2) Renée Woutering en 3)
Jenneke Satter bij de dames.
Met hulp van onze sponsoren en een
bijdrage van de Grote Club Actie heeft
ieder lid tegen gereduceerd tarief een
prachtige set fietskleding kunnen
aanschaffen. Deze worden met trots
gedragen!

3 december: Sinterklaasfeest.
50 deelneemsters. Het Sinterklaas feest.
Dit jaar bestond dit uit 4 waterspelen in
de Sint sfeer en afsluitend een work-shop
chocoladeletters versieren in de kantine.
Dit in combinatie met koffie en lekkers.
Net als altijd staat op deze ochtend het
gezellig samen zijn op de voorgrond.

Op 2 november werd er door Van der
Voort Groep een gala avond
georganiseerd als afsluiting van het sprint
triatlon circuit. Ook hier hebben meerdere
van onze leden op het ere schavot
gestaan. Daarnaast werd per vereniging
een vrijwilliger in het zonnetje gezet. In
ons geval was dat Henk Elbertsen.
Van der Voort Groep heeft ons twee
prachtige verticale banners geschonken
en een stapel professionele flyers. Deze
konden we mooi gebruiken bij de stand
die we kregen op de info markt, tijdens
diezelfde gelegenheid.

Triathlon
De gebeurtenis welke het meeste indruk
heeft gemaakt is het verlies van twee van
onze leden op 5 mei 2018; Sander
Menkveld en Anton Groenewoud. Deze
mannen overleden door verschillende
oorzaken en op verschillende locaties,
maar het was erg toevallig dat dit op
dezelfde avond gebeurde. Onze afdeling
heeft Sander op een bijzonder manier
een laatste eer mogen bewijzen tijdens
de condoleance en de uitvaart. Met
tientallen leden in ons lichtblauwe
clubtenue zijn we langzaam voor de
rouwauto uit naar het zwembad gefietst
en hebben daar een erehaag gevormd
toen de kist de kantine van het zwembad
werd ingedragen.

In 2018 heeft een team van Oude Veer
meegestreden in de NTB-teamcompetitie.
Dat heeft erg goed uitgepakt; we zijn
zelfs gepromoveerd! Dit houdt in dat we
in een hogere klasse zullen meedraaien,
en dat we een tweede team mogen
afvaardigen.
Natascha Binnewijzend en Jeroen Tiebie
hebben in 2018 allebei hun triatlon
trainers bevoegdheid “TTN3” gehaald, en
zijn daarmee gediplomeerd en zelfstandig
triatlontrainer. Een aanwinst voor de
club!

Rond diezelfde tijd, maar van geheel
andere orde, was de beginnerscursus
“start-2-tri” welke voor de tweede keer
georganiseerd werd. Ruim 10
enthousiastelingen hebben na deze
cursus de 1/8 triatlon van Schagen
volbracht. Bovendien hebben enkelen van
hen besloten lid te willen worden van
onze vereniging.
Het plan is om in 2019 voor de derde
maal deze beginnerscursus te
organiseren.

De Commissie Triatlon bestond aan het
begin van 2018 uit Martien Elbertsen en
André van der Ploeg. Gelukkig wordt de
afdeling niet alleen door de commissie,
maar tevens door een team van gedreven
trainers en behulpzame en initiatiefrijke
leden gedragen. Toch leek het een goed
idee om de commissie wat meer “body”
te geven. Luuk Bos en Connie van der
Lee hebben hun hulp aangeboden en zijn
aan de commissie toegevoegd.

Ook was er in 2018 weer een uitgebreide
wedstrijdkalender opgesteld voor het
clubkampioenschap, zoals we dat al
jarenlang doen. De wedstrijdjes waren
gezellig en werden goed bezocht. De
clubkampioenen 2018 waren 1) Emiel van
Tongerlo, 2) René Hoep en 3) Henk

Ten slotte is per 31-12-18 het “maandag
plus donderdag lidmaatschap” afgeschaft.
Er bestaat nu enkel nog het normale,
volwaardige lidmaatschap. Ook nieuwe
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leden kunnen nu gebruik maken van alle
zwemtrainingen, inclusief de drukke
zaterdagse. Een proef gedurende het
vierde kwartaal van 2018 liet zien dat de
drukte zich vanzelf verspreid over de
zwemtrainingen. Met name het extra
zwem uur op maandagavond wat we in
2017 erbij gekregen hebben maakt dit
mogelijk.

September, OpenWaterZwemmen en
Swim To Fight Cancer:
Bewaking vanuit de boten van WSVAP.
We hadden precies genoeg mensen om te
helpen. Gelukkig geen bijzonderheden.

2019 lijkt ook weer een mooi sportief jaar
te worden. Wij hebben er in ieder geval
zin in!

CONTRIBUTIE

Februari en Oktober , discozwemmen:
Bewaking vanaf de badrand, gelukkig
geen bijzonderheden.

Het bestuur stelt voor om:
De contributie met ingang van 1okt. 2019
als volgt vast te stellen:

Zwemmend Redden
Het jaar 2018 is weer voorbij. Het jaar
verliep goed, voor de gevraagde
bewakingen werd er door de leden
positief gereageerd en ook de eigen
brigadewedstrijden en examens verliepen
positief.

Activiteiten in het afgelopen jaar:
Januari, Doe-dag voor de jeugd
Bewaking en begeleiding van kinderen
door enkele leden.
Januari, Nieuwjaars-estafette
10x50meter, winnaar van deze afstand,
trots op onze zwemmers!

Afdeling

Bedrag

TR tot 17 jaar

170,=

TR vanaf 17 jaar

216,=

ZR tot 17 jaar

80,=

ZR vanaf 17 jaar

92,=

Basis

76,=

a)Extra kosten, zoals inschrijfgelden,
reisgelden, keuringen e.d. dienen door de
leden zelf betaald te worden; deze kosten
zijn niet in de contributies verwerkt.

Februari, Onderlinge wedstrijden:
Dit jaar alleen de jeugd uit de 1e groep.
Als wedstrijdonderdelen hadden we
staan: Boeigooien, borstcrawl
zwemmen(hoofd boven water), bal
vervoeren en onder water zwemmen met
hindernissen.

b)Leden die door hun werk/studie niet in
staat zijn de trainingen bij Oude Veer te
volgen, betalen bij Oude Veer per jaar
basiscontributie. De aanvraag hiervoor
dient vooraf bij het Bestuur te
geschieden.

Juni, examens:
Iedereen kon weer opgelucht ademhalen,
alle 14 (!) deelnemers
(4 x JR1, 3 x JR2, 2x JR4, 3 x ZR2 en
2 x ZR4) zijn geslaagd.

c)Jeugd onder de 18 jaar uit hetzelfde
gezin. Hiervoor wordt bij het 3e kind een
reductie gegeven van 50%. De eerste 2
kinderen betalen 100%, 3e kind 50%.

Juli, nationale zwem4daagse:
Bewaking vanaf de badrand, gelukkig
geen bijzonderheden.

d)Inning contributiebetaling gaat bij
automatische incassomachtiging per
kwartaal.
Bij ziekte langer dan 3 maanden kan
eventueel contributie-restitutie volgen;
hierover beslist het Bestuur c.q. de
penningmeester.

Augustus, kwart(je) triathlon:
Bewaking vanuit de boten van WSVAP.
Genoeg mensen om te helpen, geen
bijzonderheden.
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Hoofdbestuur
Patrick den Das (voorzitter)
Louis Bakker (secr.)
Emiel v. Tongerlo (penningm.)
Cor Zwaag (PR)

BESTUUR & COMMISSIES

Stichting Zwembad Den
Krieck
J. Wilms
I. Sandbrink
P. van Schie
J. Osinga
L. Vlaming

Website
Natasja Buntjer
Cor Zwaag
Steef Huiberts

IT
Steef Huiberts

Nieuwsbrief
Cor Zwaag

Elementair
Martien Elbertsen*
Jan Feskens*
Ria Rewijk*
Cora v. Drunen*
Fred Rijkers*
Mirjam Weijdema*
Bets Bantema*
Marja Koopmans*
Marlies Looijesteijn*
Marije Duineveld*
* bevoegd instructeur

Recreatie
Astrid v. Kessel
Bets Bantema
Mirjam Weijdema
Joke Koopman

Triathlon
André vd Ploeg
Connie vd Lee
Luuk Bos
Martien Elbertsen*
Cora v. Drunen*
Ruud Tichelaar*
Joop Menke*
Henk Elbertsen*
Natascha Binnewijzend*
Jeroen Tiebie*
* bevoegd instructeur
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Zwemmend Redden
Ingrid de Veer*
Irene Cornelissen*
Peter Steenvoorden*
Sonja Schulken*
* bevoegd instructeur

Triathlon- en zwemclub Oude Veer
Ceresplein 2, 1764 HD Breezand
Secretaris: Louis Bakker
Kievitstraat 47, 1761 XA Anna Paulowna
Telefoon: 0223-533099
E-mail: secretaris@oudeveer.nl
Internet: www.oudeveer.nl
Facebook: www.facebook.com/oudeveer
Twitter: www.twitter.com/oudeveer
Uitgave: april 2019, Breezand

