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Kijkje in ‘t hooffie. 
 

Het is donderdag 14 januari in de avond en terecht wordt er druk gelegd wanneer er ge-

vraagd wordt om het voorwoord van de voorzitter wat ingeleverd moet worden om de 

indeling op te maken voor een LDL. Vele malen worden zinnen geselecteerd en verwijderd 

en vaker als lief wordt de backspace ingetikt, niet door fouten maar hoe in hemelsnaam te 

beginnen met het voorwoord. Ook de informatie ontbreekt niet echt, maar wel welke 

“toon” moet letterlijk aangeslagen worden. Vooruit een poging. 
 

Frustrerend omdat de vereniging stil ligt, trots omdat achter de schermen veel werk wordt 

verricht, energiek omdat de plannen steeds meer vorm krijgen, spanning omdat we niet 

alle dagen de kansen krijgen die voor ons liggen, bezorgd omdat we niet weten hoe de ver-

eniging eruit ziet na een jaar stil liggen, teleurgesteld omdat ik me afvraag of alles uit de 

kast is en wordt gehaald om in beweging te blijven, vermoeid om toch ondanks alles posi-

tief te blijven, ongeduldig omdat we in korte tijd moeten groeien met de plannen die voor 

de deur staan, onzeker omdat soms de twijfel toeslaat wat we doen goed is, hoopvol in de 

zin dat de energie die erin wordt gestopt opgepakt wordt door anderen en positief uitpakt. 

Zo kan ik alle gemoedstoestanden inhoudelijk benoemen en vertalen naar onze vereniging 

in de situatie waarin we nu verkeren. Het “probleem” is dat de gemoedstoestanden dage-

lijks passeren en je soms kan laten wankelen. Wat is wijsheid, welke besluiten moeten we 

nemen, welke kant moeten we op. Overtuigd is het plezier en het verenigen in de breedste 

zin die we missen en het positieve van alles is dat dit nu als een paal boven water komt. 
 

Binnenkort zal er vanuit het bestuur een uitnodiging komen om ergens wat van te vinden. 

In de wandelgangen hebben we het ballonnetje al een beetje opgelaten dit na goed voor-

beeld van onze regering met als doel nieuws niet als een verrassing over te laten komen 

met als gevolg het oproepen van weerstand. Met de plannen geven we richting en bij uit-

voering bepalen we onze toekomst. Dit geeft geen garantie op succes, maar wel een basis 

waarop we de komende 10 a 20 jaar op voort kunnen borduren. En als je dit terugleest 

klinkt het mooi als tegeltjes wijsheid.  
 

Afsluitend van dit zeer cryptische voorwoord, met boodschappen 

tussen de regels door wil ik eindigen met een oproep naar een ieder 

om zich klaar te stomen voor het nieuwe seizoen en natuurlijk de 

voorbereiding erop. We hebben dadelijk in alle gelederen jullie nodig 

en stiekum ga ik ervan uit (wat tegen me principes is  ) dat we op 

jullie kunnen steunen en ondersteunend zijn. Tip van de dag, lees de 

tekst nog eens een keertje door. 
 

Op naar een nieuw begin 

Danny Schipper 
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Adres:   Enk 190 

Postcode:  3075 VC Rotterdam 

Telefoon nummer: 010-4321189 

Email:   secretariaat@ozc-rotterdam.nl 

Voorzitter: Danny Schipper 

Telefoon: 06—53 11 17 08 

E-mail: voorzitter@ozc-rotterdam.nl 
 
Secretaris: Cindy Boender 

Telefoon: 06 – 80 11 22 41 

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl 
 
Penningmeester: Vinny Potter 

Telefoon: 06 – 14 45 24 83 

E-mail: penningmeester@ozc-rotterdam.nl 

Bankrekeningnummer: NL75 INGB 0006 5215 32 
 
Algemene zaken: Boyd IJzelenberg 

Telefoon: 06 – 25 11 31 94 

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl 
 
Kantinezaken: Boyd IJzelenberg 

Telefoon: 06 – 25 11 31 94 

E-mail: kantine@ozc-rotterdam.nl  
 
Vrijwilligers–coördinatie: Vacant 

Telefoon:  

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl 
 
Voorzitter sponsorcommissie: Erik van Rosengarten 

Telefoon: 06 – 18 76 09 35 

E-mail: prsponsor@ozc-rotterdam.nl 

 

Wedstrijdsecr Jeugd:  Elza Burg 

Telefoon: 06 – 13 23 17 20 

Telefoon: 010 – 480 14 48 

E-mail: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl 
 
Aanspreekpunt ouders DEF:  Tamara Schoneveld 

Telefoon: 06 – 57 99 14 63 

E-mail: tamaraschoneveld@gmail.com 

 

Aanspreekpunt ouders ABC:  Romy van Hillo 

Telefoon: 06 – 39 76 71 46 

E-mail: romyvanhillo@gmail.com 
 
Wedstrijdsecretariaat Senioren:  Michelle de Vlaam 

Telefoon: 06–17 30 01 35 

E-mail: secrsenior@ozc-rotterdam.nl 
 

Aanspreekpunt Senioren: Marcel van Hengel  

Telefoon: 06-11 31 69 13  

E-mail: marcel.3@live.nl 
 
Trainers coördinator:  Antonio v.d. Biezen 

Telefoon: 06 – 41 98 32 55 

E-mail: advdbiezen@gmail.com  
 
Voorzitter TC:  Chaminda auf der Haide  

E-mail: chaminda.ozc@outlook.com 

 

https://www.instagram.com/ozc.rotterdam/ https://www.facebook.com/OZCRotterdam/  

https://www.instagram.com/ozc.rotterdam/
https://www.facebook.com/OZCRotterdam/
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MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS OP KORFBALVERENIGING OZC 

 
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal contactmo-

menten sterk terugdringen. (DIT GELDT VOOR DE TRAININGEN TIJDENS HET ZAALSEIZOEN) 
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Dinsdag 

F1 Gymzaal de Mare 18:30–19:15 

E1+E2 Sporthal De Enk 18:30-19:30  

D1 Sporthal De Enk 18:30-19:30  

C1 Sporthal De Enk 19:30-20:30  

B1 Sporthal De Enk 19:30-20:30  

A2 Sporthal De Enk 20:30-21:30  

A1  Sporthal De Enk 20:30-21:30  

1 Sporthal De Enk 21:30-22:30  

 

 

 

 

 

Donderdag 

Kweekvijver Gymzaal de Mare 18:30–19:15 

E1+E2  Sporthal De Enk 18:30-19:30 

D1  Sporthal De Enk 18:30-19:30 

C1  Sporthal De Enk 19:30-20:30 

B1  Sporthal De Enk 19:30-20:30 

A2  Sporthal De Enk 20:30-21:30 

A1   Sporthal De Enk 20:30-21:30 

2 +3  Sporthal De Enk 21:30-22:30  

 

Zaterdag 

Kangoeroes Gymzaal de Mare 11:00-12:00 

Maandag 

Kombifit  18:30-19:30 

Beste OZC'ers,  
 

Even een bericht namens de TC. Het is al alweer een tijd geleden dat wij wat van ons heb-

ben laten horen.  
 

Helaas is de pandemie nog niet voorbij. Het land zit in de zwaarste lockdown en zoals ieder-

een weet is deze verlengt tot tenminste 9 februari 2021.  
 

Het zaalseizoen is door het KNKV afgelast. Wij weten niet hoe het 2e helft veldseizoen er uit 

komt te zien. Zolang de maatregelen niet worden versoepeld zal OZC voor een ieder zowel 

jeugd als senioren gesloten blijven.  
 

Het beste voor iedereen in deze tijd. Zorg dat je fit blijft, let goed op jezelf en zorg voor 

elkaar.  
 

Voorzitter TC 

Chaminda 
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Spelers: Asya, Kemal, Damian, Dielli, Mas, Saar, Hannah, Ilayda, Jayce, Memphis, Ziggy, 

Sabeau, Sef, Pip, Sofia, Lotte, Olaf, Luka, Masha, Ivan, Merel, Jasmijn, Ischa, Nienke, Nova, 

Olivia, Colin, Liv, Ryan, Siebe, Shiraz, Romecia, Beau. 

Coach: Danny en Elza 

Iedere zaterdag staan de kangoeroetjes te trappelen om het veld 

op te gaan. 

Elza en Danny hebben dan van alles klaar staan. 

Springen in de hoepels, lopen over de banken, zakdoekje 

leggen, met pittenzakken gooien in de korf, met de bal overgooi-

en, de bal in de korf gooien, rennen door het veld, springen in de 

vakjes van de ladder, door de hoepel gooien, tikkertje, Anna-

Maria koekoek en nog veel meer. 

Maar niet iedereen doet altijd dat wat de bedoeling is. De kin-

deren verzinnen ook hun eigen spel. Gelukkig mag dat allemaal 

wel. Zo staan ze heerlijk vrolijk en actief in het veld. Dat is toch het belangrijkste dat 

telt! 
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Spelers: Amani, Ilaaf, Camron, Harvey, Lhou,  

Phoebe, Zeynep, Ricardo, Tess, Shade, Noah, Noe-

mie, Melat, Nidalia 

Coach: Tirza, Chantal. Lotte, Sanne 

De kweekvijver is ooit begonnen, omdat er veel nieuwe kinderen kwamen kijken wat korf-

bal is. Het is niet altijd handig om nieuwe kinderen mee te laten doen met een team en 

daar is juist de kweekvijver voor bedoelt! 

In de kweekvijver worden kinderen geplaatst die graag willen korfballen, maar eerst even 

moeten wennen.  

Dan even over de huidige kweekvijver. Toen we na de stop door corona weer mochten 

gaan korfballen, waren de kinderen super fanatiek en kwamen ze trouw trainen. Na de 

zomervakantie is dit niet anders geweest. Inmiddels zijn de kinderen zo fanatiek dat we 

van één keer in de week trainen, naar twee keer in de week trainen zijn gegaan.  

Dit had niet gekund zonder de enthousiaste en altijd vrolijke kinderen. Daarom vinden wij 

het ook zó leuk om aan deze groep training te geven.  

We hopen vooral dat de kinderen zo gemotiveerd blijven en we een gezellig korfbal jaar 

tegemoet gaan.  
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Uitslagen 
 
Programma 

2020 was een raar jaar.  
In mei mochten we weer beginnen met trainen. Drive-through zodat je ouders je konden afzetten en een 
kantine die gesloten was.  
Augustus mochten wij eindelijk weer wat meer  
en in september ging zelfs de competitie weer van start met een nieuwe E2 ploeg. Ook nog een beetje 
aan elkaar wennen, maar gelukkig ging het steeds beter. 
Ondanks ons harde werken op de training ging er nog wel een wedstrijdje verloren, maar we zouden met 
goede moed de zaal ingaan. 
Jammer genoeg ging de competitie niet van start, maar gelukkig konden we nog wel lekker trainen. 
Helaas moeten wij het nog even volhouden. Wij missen jullie in ieder geval wel. Geen trainen, geen dolle-
tjes, geen wedstrijden.  
Dus hou nog even vol, zodra het weer kan zijn wij er weer voor jullie. Voor nu een goed en vooral gezond 
2021. 
  
Groetjes 
Lucino, Eric en Hester 

Dames: Liona, Elissa, Ilza, Chelsea, Melat, Zoë, Yara 

Heren: Sef 

Coach: Chantal. Lotte, Bennie 

Uitslagen 
  
 
Programma 
 

Uitslagen 
  
 
Programma 
 

Heren: Aiden 

Dames: Kayleigh, Fenna, Micah, Deylucia, Zoë 

Coach: Troy, Shelly 

Heren: Umeyr, Kick, Revi 

Dames: Defnenaz, Beray, Noemy   

Coach: Hester, Lucino 
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Heren: Curtis, Issa, Max, Rowan. 

Dames: Hazal, Khianna, Sanne, Nikkie 

Coach: Winni, Dennis 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Heren: Thomas, Amir, Mike. 

Dames: Jada, Ninon, Imaan, Sevanur, Melike, Elin, 

Chelsey, Shivani, Tessa 

Coach: Kevin, Davey, Daphne 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Uitslagen 
 
 
Programma 
 

Heren: Berat, Milan, Sinan, Alain 

Dames: Daphne, Mayra, Merel, Evi, Bernice, Eyah, 

Kyshaina, Eden 

Coach: Joyce, Julia 
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Heren: Boyd, Chris, Troy, Mitchel, Thijs, Michael 

Dames: Julia, Tirza, Tamara, Joyce 

Coach: Sean 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Heren: Kevin v L, Kevin S, Chaminda, Mitchel, Bennie, 

Dwight, Nolan, Timo 

Dames: Chantal, Iris, Eline, Daphne, Michelle, Suzanne, Ka-

rina, Nicole 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Heren: Lucino, Luuk, Davey, Rutger, Hamaad, Matthies, 

Jordi 

Dames: Charlotte, Shelby, Rachel, Lisa, Laura 

Coach: Eric 

Uitslagen 
  
 
Programma 
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Ben 

Colin 

Dwight 

Erwin 

Kevin M 

Kevin V 

Uitslagen 
 
Programma 
  
  

Hallo. 

 

Zoals de meeste van jullie weten heeft Ozc sinds 2017 ook een dartteam.  

Na twee keer achtereen gepromoveerd te zijn mochten wij afgelopen seizoen aantreden in de eredivisie. 

Helaas kwam ook het dart seizoen ten einde door die vervelende corona crisis. Na maanden afwachten 

kwam het verlossende woord dat de competitie in september weer van start zou gaan. Met de nodige 

protocollen en aanpassingen van de ruimte waren we al druk aan het voorbereiden. Jammer genoeg 

waren in de tussentijd Bennie, Johan en Remco gestopt met competitie darten. Wij willen deze drie 

hier ook nog even bedanken voor hun inzet! Met de overgebleven 6 darters waren wij klaar voor het 

nieuwe seizoen. Totdat deze week het nieuws naar buiten kwam dat het nieuwe seizoen is uitgesteld tot 

januari 2021. We zijn zwaar teleurgesteld uiteraard, maar trainen hard door om hopelijk in januari 

sterk aan de oche te verschijnen.  

 

Mocht je ons willen volgen komend seizoen en eventuele updates niet wil missen, kan dit op de Face-

book pagina en via Instagram. 

 

Darters: 

Ben Schipper 

Colin Kamen 

Dwight van Keeren 

Erwin Verweij 

Kevin Maaskant 

Kevin Verhoef 
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Ondanks alle maatregelen die er waren,  
zonder al te veel bezwaren. 

 
Wilden we toch een Pieten training houden. 

Onze knapste koppen bouwde, 
 

Een heus pieten parcours in de zaal 
Dus in plaats van een korf en een paal. 

 
Konden de kids in training als piet 

Dit keer zonder ouders want dat ging niet. 
 

Die konden het live volgen op Facebook 
Want er werd gefilmd vanuit elke hoek 

 
Sinterklaas stuurde zijn beste pieten 

Zodat de kids konden genieten 
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29-12-2020, Enk 190, Rotterdam 

  

Vandaag delen we oliebollen uit en hierom zijn we de gehele dag op radio Rijnmond te ho-

ren. Plotseling komen er 2 dames het terrein opgelopen, beide rond de 75 jaar. Nadat we 

deze dames ontvangen, blijken het 2 oud-leden, namelijk de gezusters Penning. Als bewijs 

hebben ze een aantal foto’s uit den oude doos meegenomen. De zussen hebben op de radio 

gehoord dat we 100 jaar bestaan en besloten: “we gaan even kijken”. Na een aantal verha-

len over vroeger en vragen over oud-leden, wie er nog allemaal zijn en wie hier nog rondlo-

pen, hebben we contactgegevens uitgewisseld. Zodra ze generatiegenoten spreken van de 

club, zullen ze doorgeven dat we er nog zijn en dat bij de reünie waar we allen zo lang op 

wachten elkaar weer kunnen zien. Het doet mij goed om te zien dat we bij deze zussen nog 

goed in het geheugen staan en bij het betreden van het terrein waar deze dames lang gele-

den hebben gefloreerd, dat de goede herinneringen weer boven drijven. Weer een prachtig 

gebaar, mocht je ze herkennen op de foto, of wie weet zijn ze bekend bij opa of oma, laat 

het me weten! 

  

Vinny Potter 
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Cleyo skin experts Rotterdam is een schoonheidssalon waar 
je terecht kan voor gezichtsbehandelingen, massages en 
harsen. We zijn gespecialiseerd in het verbeteren van uw 
huid bij huidproblemen. Ook kunt u bij ons terecht voor anti
-aging behandelingen, acne en het verminderen van litte-
kens. 
Daarnaast kunt u ook een behandeling bij ons boeken ter 
ontspanning, zoals een heerlijke massage van een half uur 
tot aan een uur. Ten slotte is het mogelijk om bij Cleyo skin 
experts Rotterdam uw volledige lichaam haar vrij te maken 
door middel van harsen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt 
van twee soorten hars methoden voor elk soort lichaams-
haar op ieder lichaamsdeel, zoals de bikinilijn, de brazilian 
wax, het gezicht etc.  
 
Burg van Slijpelaan 29  
3077AC Rotterdam  
06 24119161  
rotterdam@cleyo.nl 

https://www.facebook.com/zaynskincare/
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John Roodzant | Heerjansdam | T. 06-44850653 | E. zonwering@horenzon.nl 

www.horenzon.nl  
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Op 17 december jl. kregen de kids van de C1, voor hen onverwachts, een surprise aan hun voordeur. 
Daar kwamen ineens hun coaches, Julia en Joyce, samen met de auto, een superleuk tasje brengen. Daar 
zat voor iedere teamspeler een persoonlijke kerstkaart en een heerlijke doos Celebrations in. Wat een 
leuke verrassing!! 

Omdat de kids zo super verrast waren en ook iets terug wilden doen voor hun trainers, kwam Berat met 
het idee om een Insta-message te maken. Hij riep alle spelers op om een eigen filmpje te schieten met 
een leuke boodschap voor beide coaches. Zogezegd, zo gedaan, even gemonteerd en laten plaatsen op de 
Instagram-pagina van OZC en ook de coaches werden op deze manier even leuk in het zonnetje gezet. 

Op 12 januari in het nieuwe jaar kregen alle spelers van de C1 een uitnodiging van Joyce en Julia om 
mee te doen met een online-Bingo via Teams. Om 19:00 uur druppelden iedereen binnen en kon de 
Bingo starten. De rondes vlogen voorbij, Sinan zorgde voor de achtergrondmuziek op zijn keyboard, Joyce 
speelde zelf ook mee, Julia noemde alle getrokken getallen op, Eden had een verkeerd gecommuniceerde 
valse Bingo en waren de rondes voorbij. Voordat ze er erg in hadden waren Sinan, Merel en Evi een 
Bol.com-kaart rijker.  

Na anderhalf uur samen een spel gespeeld te hebben waren de Bingo-prijzen op en had iedereen elkaar 
weer even kort gesproken en elkaars gezichten weer gezien. Ook was iedereen het erover eens dat deze 
actie zeker voor herhaling vatbaar was. Sommigen 
gingen hierna weer hun eigen gang en een aantal 
van de kids hebben samen met Julia nog even gezel-
lig online doorgekletst.  

Nogmaals namens de kids van de C1: Bedankt Julia 
& Joyce voor jullie leuke kerstattentie en de super-
gezellige Bingo! 
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De coaches van onze B1 kwamen met een idee om lootjes te trekken met elkaar,. Surprises 
voor elkaar te maken en uiteraard een gedicht. 
Donderdag 3 december werden de lootjes getrokken, en kon iedereen aan de slag met het 
maken van zijn/haar surprise. 
Donderdag 17 december, zouden ze in de zaal de surprises aan elkaar uit reiken,  en zou er 
een gezellige dag van gemaakt worden. 
Dit verliep zoals iedereen wel weet door de extra maatregelen, iets anders als gepland. 
Hierop reageerden de coaches direct, door op maandag 14 december en dinsdag 15 de-
cember, de surprises, bij de kids zelf op te halen, en deze op donderdag 17 december rond 
te brengen, als volleerde pakket bezorgers. 
Middels een live verbinding in Teams, kon iedereen (met de link) mee kijken hoe de surprises 
werden geleverd. 
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Raadplaat uit de oude 

doos! 

Weet jij wie hier op de foto staat  

 

Voor het antwoord verwijs ik jullie naar 

de volgende LDL   
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Als je de kleurplaat hebt ingekleurd,  
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https://www.wapenvandegenkamp.nl/
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Hoe een opmerking uit kan monden tot een succesvolle oliebollenactie. 
 
Het afgelopen jaar vroeg om bijzondere acties. Na het lezen van berichten op social media waarbij 
hulp werd gevraagd voor een gezin in de wijk is het idee geboren om iets voor onze medemens in 
de wijk Vreewijk te doen. We mogen op zich vrij weinig doen in de kantine, maar na een dagje 
“regelen” zoals een financieel budget en een gulle sponsor Fenger Consultancy was er voldoende geld 
beschikbaar om vervolgens het besluit te nemen om vol gas de actie voor te bereiden. Jordi heeft 
alle ingrediënten verzorgd en binnen de familie hulp gevonden door een echte Chef kok Dirk. De 
keuken was dus tiptop geregeld.  
 
Commercieel zoals we zijn hebben we vol de social media bestookt en een gokje gewaagd om geïn-
terviewd te worden of een reportage. We hebben het geweten, want de gehele dag was Radio Rijn-
mond aanwezig om verslag te doen van deze leuke dag. Er zijn leuke interviews afgenomen en zijn 
langs Japie en Evie geweest, ook zijn twee kangoeroes Jasmijn en Merel met hun ouders naar de 
Enk flat geweest en daar iedereen voorzien van oliebollen. Vrijwilligers zijn langs de deuren geweest 
bij families/bewoners die zich hebben (laten) ingeschreven. Met veel dankbaarheid zijn de bollen in 
ontvangst genomen. De rest van de bollen zijn in de wijk verdeeld. 
 
Een enerverende dag waarbij we weer een stukje konden verenigen, plezier beleven, een dagje goed 
doen en de club onder de aandacht brengen. Met een goed gevoel sloten we de deur en hopelijk 
kunnen we deze weer snel openen om weer leuke tijden met elkaar te beleven. 
 
Groeten van het oliebollenbakteam 
   
  

https://www.wapenvandegenkamp.nl/
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Wij, de redactie van LdL, willen in de volgende editie van LdL wat meer leuke en gezellige weetjes 

en nieuwtjes gaan plaatsen.  

Wij doelen dan op zaken die wat meer betrekking hebben op de sport, de spelers, de toeschouwers 

en de organisatie die op de achtergrond keihard werkt om alles ook mogelijk te maken.  

Even zonder telkens de vele onderwerpen die een associatie hebben met ‘Corona’.  

Heb jij misschien een leuk idee voor een nieuwe rubriek of is er iets dat je mist in dit clubblad? 

Schroom dan niet en laat ons dit dan zo snel mogelijk weten zodat wij, samen met jou, dit dan 

uit kunnen gaan werken en kunnen plaatsen. 

 

Uiteraard ben je altijd vrij om zelf een wedstrijdverslag in te leveren van jouw favoriete team of 

een geschreven stukje met iets wat je bezighoudt of gewoon iets dat je met je club zou willen de-

len via ‘Langs de Lijn’. 

 

Heb je interesse stuur dan een mailtje naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl en we nemen z.s.m. con-

tact met je op!! 

 Wij wensen jullie veel sportplezier 

Trotse hoofdsponsor van OZC Rotterdam 

mailto:prsponsor@ozc-rotterdam.nl
https://www.klaverblad.nl/?gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DtXJnLgAW0HXza4KUTV28KyVyo09EzJe0QRuETFXqsB5OFNDZBWoCAaAvEJEALw_wcB
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De Raadplaat van de afgelopen editie waren de vriendinnen Yaelle en Elena. 

 

 

− U zelf ook een advertentie ruimte kan kopen om b.v.: een team te feliciteren, of iemand een 

hart onder de riem te steken. Stuur hiervoor een mail naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl; 

− Je de kleurplaat uit dit boekje natuurlijk mee kan nemen naar de training zodat we hem op 

kunnen hangen. Dat vindt Ozzy ook leuk. 

− U hier ook iets te koop kan aanbieden of vragen zoals schoenen, trainingspakken en/of andere 

goederen ofwel diensten. U kunt dit sturen naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl  

Houd de website, Facebook en Instagram in de gaten, voor de nieuwste activiteiten. 

 

 

Vanwege Corona is er nog geen nieuwe agenda beschikbaar. 

De vereniging is hier druk mee bezig en verdere info volgt 

snel! 
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Notulen ALV 16-12-20 via MS Teams 
Notul is t :  Vinny Potter, Penningmeester  

Aanwezig: Vinny potter, Antonio van der Biezen, Bennie Tonnon, Karina de Waal, Boyd Ijzelenberg, 
Danny Schipper, Daphne Scheerman, Eric Barreveld, Erik van Rosengarten, Sean Ijzelenberg, Mitchell 
Toonen, Romy van Hillo, Winni van Hengel, Yvonne Sap, Elza Burg, Chris de Romph, Dennes Wijers, 
Joenoes Fatehmohamed  
 

Notulen ALV 25-11-2019 
Antonio: Wie hebben VOG?  
Vinny: Alle trainers.  
Antonio: stagairs ook VOG?  
Vinny: Ja, doorgeven aan mij, dan vragen we het aan. 
 

Herverkiezing alle bestuursleden 
Danny Schipper, Voorzitter 
Vinny Potter, Penningmeester 
Cindy Boender, Secretaris 
Boyd Ijzelenberg, Algemene zaken 
Yvonne Sap, Technische zaken 
 

Alle bestuursleden zijn door de ALV unaniem aangenomen voor een nieuwe zittingstermijn van 2 jaar.  
 

Financieel 
De Penningmeester Vinny Potter sluit afgelopen seizoen financieel af met een verlies van c.a. €17.000. 
Het grote verlies is vooral te danken aan de verliezen van: Paaskamp €4000,- , spookleden t.a.v. contri-
butie €4000,- , Hoge trainerskosten €13.000 en te weinig inkomsten door het gevolg van de coronacrisis 
(c.a. €8000,- minder dan begroot). 
2e Financiële punt: begroting komend seizoen en de stand van zaken. De penningmeester haalt aan dat 
er al veel kosten van vorig seizoen zijn ingehaald door steun van derden en staatssteun. Desalniettemin is 
de situatie penibel. 
Stand van zaken bestuur 
TC zaken: 
Yvonne Sap: We zitten op volle sterkte in de TC. Antonio verricht goed werk als coördinator van de trai-
ners. Chaminda die als voorzitter zich goed handhaaft. Echter op korfbalgebied valt er natuurlijk weinig 
te zeggen. Met alle protocollen van dien, zijn er corona gerelateerd veel discussies gevoerd.  
Mitchell Toonen: Kunnen we in het nieuwe jaar wel gewoon trainen in 2-tallen? 
Yvonne Sap: We hebben daar een lastige discussie gevoerd. De keuze is gemaakt om niet te sporten vanuit 
onze maatschappelijke rol (vanuit TC). Hij is moeilijk, misschien moeten we daar nog een keer over spar-
ren. Ik weet ook niet of het om een grote groep gaat? 
Mitchell: Alle voetbal en hockey is gewoon open. 
Yvonne Sap: TC zei: we doen het niet. Uiteindelijk is bestuur daar in meegegaan, maar misschien het veld 
open stellen en in tweetallen gewoon trainen moet misschien kunnen. 
Antonio: Vast stond: in de kerstvakantie niet trainen, ook om iedereen rust te gunnen. We moeten er 
nog wel een keer over praten?  
Danny: Zullen we voorstellen om dit gesprek TC-bestuur verder te voeren. 

Algemene zaken: 

Boyd Ijzelenberg: Geen stand van zaken, onderhoud wordt regelmatig gedaan. Ik ben zeer druk met 

coronahandhaving. Belangrijkste is dat de kinderen konden blijven trainen.  

Danny: Onderhoud loopt door. Sponsorborden en rookruimte achter. 
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PR: 
Danny / Erik: Er speelt weinig. 1 Nieuwe sponsor: Fenger consultancy. Alles ligt stil. De LDL is lastig te 
vullen, want er gebeurt te weinig. Nu 1x per 1,5 maand. 
Danny Schipper: Oliebollenactie, we gaan bollen bakken voor de leden en voor de wijk. Daarnaast ben ik 
vanmiddag gebeld door antonio: 
Danny en ik hebben 2 weken geleden een gesprek gehad over clubkadercoach. Iemand vanuit Rotterdam 
sportsupport komt, TC en Antonio helpen binnen het beleid om de kwaliteit van de jeugdafdeling te 
verbeteren. Intensieve samenwerking gaat dit om. Iemand komt wekelijks. Van alle aanmeldingen is OZC 
gekozen door sollicitatie heen.  
Yvonne Sap: TOP, netjes! Voor de volgende stap. 
Accommodatie 2021 
Danny: we zijn al sinds 2019 bezig om de accommodatie zo te krijgen dat we toekomstgericht kunnen 
spelen. Toezegging: zomer 2021 worden de velden aangepakt. Ook naar klein veld. Kleedkamers worden 
aangepakt: nieuwe tegels, alles netjes. We gaan van het gas af.  
Karina de Waal: is dit op basis van groei? Want het gaat toch niet best qua groei. 
Yvonne Sap: Juist om een beetje te bluffen om 3 velden te houden. Met de teams van vorig jaar zit je 
op 2,5 veld. Juist om 3 velden te houden voor eventuele groei. 
Joenoes Fatehmohamed: Komen er speeltoestellen voor de allerkleinste? 
Karina: Worden speeltoetsen ook meegenomen in dit verhaal? 
Yvonne: Ja 
Vinny Potter: Zodra de Investering rond is dan komt er een speciale ALV m.b.t. de accommodatie. 
Danny: Het traject is intensief, bestuur is bezig.  
Danny: We hebben straks een topcomplex, echter is de enige zorg: nog weinig leden. 
 

Rondvraag: 
Karina: Ik weet niet wat er precies speelt. Gaat het niet in versnelling met leden. Wat gebeurt er op het 
vlak van werving?  
Danny: Investeren voor de toekomst. Dan komt de rest vanzelf. 
Karina: Is er wel plek voor nieuwe leden als je er zo weinig leden zijn? 
Danny: de modus nu is lastig, niet alleen Elza moet daar een rol in spelen. We zijn in de werving nu te 
beperkt met het aantal mensen.  
Antonio: Ik kan misschien meer info delen. We zijn heel erg bezig. Er zijn mogelijkheden. We kijken 
vooruit. Er staan veel meer nieuwe namen op de lijst. Qua jeugd is er goede aanwas.  
Elza: We zijn bezig met schoolsportvereniging. Kinderen kunnen na school komen korfballen. Winni heeft 
veel clinics gegeven. 
Winni: Er word veel geworven op de f-jes, maar vanuit groep 6, 7 en 8 is er weinig aanwas. We moe-
ten daar iets meer op inzetten.  
Joenoes Fatehmohamed: Er wordt voor senioren niet geworven, als je niet in 1 of 2 past, is er geen 
plek.  
Danny: Werving op volwassenen is zeer lastig. Ledenbehoud is hierin het belangrijkste. 
Yvonne: we hadden ook de hoop op het 100 jaar met oud leden en veel contactmomenten. Hopelijk was 
dit onze boost. Nu ook door gedrag van een aantal senioren valt het ledenaantal terug. 
Danny: Er wordt heel veel geregeld, maar uiteindelijk komen de leden niet opdagen. 
Eric B: Ouders trainen had potentie. Dit is lastig. Ik zie hier wel potentie in. 
 
Sluiting 
 
Opmerkingen / aanvullingen / foutieven? Graag per mail aan penningmeester@ozc-rotterdam.nl voor 
een rectificatie. Deze notulen zal worden vastgesteld tijdens de volgende ALV. 
 
 
 

mailto:penningmeester@ozc-rotterdam.nl
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1) Wie ben je en vertel iets over je zelf? 

Ik ben Sanne, ik ben 14 jaar en speel in de B1 

2) Hoe ben je bij OZC gekomen? 

Het was dicht bij huis en toen ben ik eens gaan kijken en vond het leuk 

3) Waarom heb je voor korfbal gekozen om te sporten? 

Omdat ik het leuk vind☺ 

4) Wat doe je als je niet bij OZC bent (werk/school/hobby’s)? 

Werken bij Blokker, school, Netflix kijken en eten 

5) Wat zijn je sterke punten? 

Meestal aanval af en toe ook verdediging 

6) Wat zijn je minder sterke punten? 

Vaak verdediging 

7) Doe je nog speciale dingen voor een wedstrijd? 

Nee 

8) Wat zijn je ambities/wat wil je nog bereiken? 

Heb ik niet echt vond het gewoon leuk om te korfballen 


