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Gewoon doen …………………
Maandag 5 april, tweede Paasdag en in normale tijden de dag voordat we weer naar huis gaan vanuit
het OZC Paaskamp. Voor nu moeten we het doen met binnen zitten, en buiten met sneeuw- en hagelbuien en dat op 5 april !!! Afgelopen zaterdag hebben we toch een beetje kunnen genieten van het
kampgevoel door een klein gedeelte van het kamp op ons eigen terrein te organiseren, zowel de kinderen als organisatie hebben ervan genoten. Ik als Voorzitter en het mag in deze in de ik vorm, want
het tenslotte mijn voorwoord ☺☺ben ook best wel trots op ons cluppie dat we dit op korte termijn voor
elkaar hebben gekregen en het paaskampgevoel mogen ervaren.
We gaan van achteren naar voren en we komen automatische op de gehouden bijzondere Algemene
Leden Vergadering op goede vrijdag met als onderwerp de toekomst van OZC. Wij als bestuur vroegen
de leden voor toestemming om geld uit te geven om uiteindelijk minder kosten, milieubewust en maatschappelijk verantwoorde besluiten als sportvereniging en hierbij onze verantwoordelijkheid te nemen. De
plannen kunnen verder worden uitgewerkt op basis van duurzaamheid en het opknappen van ons accommodatie.
De laatste plooitjes moeten nog gladgestreken worden, maar het lijkt erop dat we behoorlijk transformatie krijgen waardoor het nog aantrekkelijker wordt om bij OZC niet alleen te sporten, maar ook je
plezier te vinden.
Ook heb ik geconstateerd dat de groei bij de kangoeroes, F en E onverminderd doorzet waardoor het
mogelijk moet worden om meerdere teams in de jongste leeftijdsgroepen in te schrijven voor het volgend seizoen. Uiteraard is hier onze TC druk mee bezig en dan moet onze zOmerZonaCtie nog gaan
starten. De voorbereidingen zijn in volle gang en +/- 25 scholen hebben al gereageerd dat ze hun medewerking hieraan geven. Dit jaar weer een stapje professioneler door een aparte website waardoor het
verkrijgen van informatie en inschrijven een stuk makkelijker gaat. Ben je benieuwd kijk op voor een
preview op www.zomerzonactie.nl
De routekaart om te starten met het veldseizoen voorjaar is bekend, maar we hebben er een hard hoofd
in dat we nog dit seizoen in competitieverband gaan spelen. Wij als OZC hebben dan ook onze pijlen
gericht op het nieuwe seizoen en verder. Met de groei bij onze jeugd en de toekomst waarbij onze hoogst
spelen talenten een grote rol moet vervullen samen met onze huidige senioren hebben we zeker een
uitdaging, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat dit op het OZC lijf geschreven is. Met het formeren van
een werkgroep voor het aantrekken van senioren, de kwaliteit verhogen bij de trainers d.m.v. het clubkader coachtraject, het bereid zijn om activiteiten te organiseren en hier en daar een toezegging om
volgend seizoen te blijven of aan te sluiten hebben we zeker aandachtspunten maar gaan we deze uitdaging met vertrouwen tegemoet.
Één van de volgende uitdagingen is het generen van gelden. Diverse kosten blijven doorlopen en door het
wegvallen van inkomsten vanuit de kantine zoeken we middelen om dit op te vangen. De contributies,
en steun vanuit de overheid dekken de kosten niet volledig en we zullen moeten kijken hoe we de kantine weer kunnen opstarten of andere manieren zoeken om inkomsten te generen. Ook dit gaat ons lukken daar ben ik van overtuigd.
Wat ik heb ervaren is dat we (al een tijdje) gestopt zijn met oeverloos “gelul”,
en dat punten/zaken worden opgepakt en uitgevoerd. Gewoon doen dus, heel
simpel en uiterst efficiënt. Met de huidige bestuur, kader en commissieleden
zijn we tot veel in staat. Een kleine voorwaarde is wel dat gezond verstand
natuurlijk wel aanwezig is.
Dus heb je ideeën, plannen etc. Gewoon
doen………
Danny Schipper
Voorzitter van OZC
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Adres:

Enk 190

Postcode:

3075 VC Rotterdam

Telefoon nummer:

010-4321189

Email:

secretariaat@ozc-rotterdam.nl

Voorzitter: Danny Schipper

Wedstrijdsecr Jeugd: Elza Burg

Telefoon: 06 – 53 11 17 08

Telefoon: 06 – 13 23 17 20

E-mail: voorzitter@ozc-rotterdam.nl

Telefoon: 010 – 480 14 48

Secretaris: Cindy Boender

E-mail: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl

Telefoon: 06 – 80 11 22 41

Aanspreekpunt ouders DEF: Tamara Schoneveld

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
Technische zaken: Yvonne Sap
Telefoon: 06 – 29 56 52 05
E-mail: yhj.sap@sap.beheer.com
Kantinezaken: Boyd IJzelenberg
Telefoon: 06 – 25 11 31 94

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: kantine@ozc-rotterdam.nl

E-mail: advdbiezen@gmail.com

Vrijwilligers–coördinatie: Vacant

Voorzitter TC: Chaminda auf der Haide

Telefoon:

E-mail: chaminda.ozc@outlook.com

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl
Voorzitter sponsorcommissie: Erik van Rosengarten
Telefoon: 06 – 18 76 09 35
E-mail: prsponsor@ozc-rotterdam.nl
https://www.instagram.com/ozc.rotterdam/
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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 contactmomenten sterk terugdringen. (DIT GELDT VOOR DE TRAININGEN TIJDENS HET SEIZOEN)
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Ldl april 2021 TC
Beste OZC’ers,
Inmiddels is de jeugd alweer een aantal weken aan het trainen, kunnen de senioren onder
de 27 weer in teamverband trainen en kunnen de overige senioren volgens de richtlijnen
3x in de week hun oefeningen doen. En wat is de vereniging in beweging. Jammer genoeg
is paaskamp voor een 2e keer op rij niet door gegaan. Maar dankzij een tal van vrijwilligers was na een geslaagd toernooi van vorige week afgelopen zaterdag 03 april een dag
georganiseerd met verschillende paaskampspellen. Ik liep het terrein op en voor mijn gevoel
gingen wij met z’n allen op kamp. Wat een heerlijk gevoel dat de vereniging weer leeft.
Als TC zijn wij achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor het seizoen
2021-2022.
Wij kunnen u mededelen dat Sean Ijzelenberg ook volgend seizoen de hoofdtrainer/coach
van ons vlaggenschip (OZC 1) zal zijn. Ook kunnen wij u mededelen dat Mark en Melina
Potter volgend seizoen door zullen gaan met in onze ogen “De toekomst van OZC” namelijk OZC A1. Onze selectie zal volgend jaar weer bestaan uit OZC 1 en OZC A1. Sean,
Mark en Melina heel veel succes gewenst!
Antonio onze trainerscoördinator zit ook niet stil. Vorige week heb ik gezien hoe Antonio
de praktische trainersbijeenkomst begeleide. Wat heb ik met veel trots zitten kijken hoe
onze trainers stappen maken. En wat een fantastische begeleiding zij krijgen. Doordat onze
trainers naar een niveau hoger worden gebracht heeft dit alleen maar baat voor onze
jeugd. Een eenduidig beleid is enorm belangrijk en de basis staat.
Ook zijn wij bezig met het opstarten van een werkgroep “leden behoud en werving”. Deze
groep bestaat uit een aantal leden die veel kennis en ervaring hebben op verschillende gebieden. Het startschot is gegeven dus wordt vervolgd.

Kort samengevat:
De basis staat, de teams voor volgend seizoen zijn zo goed als rond, nieuwe leden melden
zich weer aan en hopelijk is de pandemie z.s.m. voorbij en kunnen wij iedereen weer op de
vereniging begroeten. Leden, ouders, kinderen en niet-leden bedankt en tot snel!
Voorzitter TC,
Chaminda
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Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen is OZC geselecteerd voor het clubkadercoachingtraject van Rotterdam Sportsupport. Een echte eer dat jullie uit de vele aanmeldingen zijn gekozen om
mee te doen. Jullie enthousiasme en motivatie waren hierin doorslaggevend. We
hebben daarom heel veel zin om tot eind 2021 met OZC aan de slag te gaan!
Wie zijn wij?
Wij zijn Dirk (32) en Maaike (25), allebei al bijna twee jaar werkzaam als clubkadercoach bij Rotterdam Sportsupport. Dirk is oud-international volleybal en

sportliefhebber in de breedste zin van het woord. Dirk: ‘Alle trainers die op hun

vrije avonden naar het sportveld gaan, doen dit vanuit één belangrijke reden:

passie! Mogen werken met deze mensen, het aanreiken van handvatten om een
betere trainer te worden brengt niet alleen een glimlach op het gezicht van de
trainers, maar ook op dat van mij.’ Dirk zal tot de zomer actief zijn als clubkadercoach bij OZC.
Maaike komt zelf uit de turnwereld en vindt het leuk haar horizon nu te verbre-

den in de korfbalsport. Maaike: ‘Het geeft mij vooral energie om de trainers bij de

club te zien groeien. Waar willen zij zich graag in ontwikkelen en hoe kan ik ze

daarbij helpen? Ik merk dat die kleine extra handvatten zorgen voor meer plezier
en zelfvertrouwen bij de trainers. En dat straalt uiteindelijk ook af op het plezier
en de ontwikkeling van de kinderen. Daar doen we het toch uiteindelijk allemaal
voor!?’ Maaike is tot eind december 2020 actief binnen OZC als clubkadercoach.
Clubkadercoaching
Maar eh, clubkadercoaching… Wat was het ook alweer precies? We frissen je geheugen nog even op na de informatie in de laatste nieuwsbrief. Een clubkadercoach helpt een vereniging kort gezegd met het opzetten, uitvoeren en borgen van
trainersbegeleiding. Trainers zijn ontzettend belangrijk voor een vereniging en
daarom zetten wij ons in om te zorgen dat aandacht en begeleiding voor trainers de normaalste zaak
van de wereld wordt! We zijn ontzettend blij dat OZC zich hier voor onze komst al hard voor maakte en
een mooie basis heeft gelegd. Komend jaar gaan we dus met zijn allen aan de slag om dit nóg verder te
versterken.
Borgen van trainersbegeleiding binnen OZC
Na een jaar clubkadercoaching op de club is het de bedoeling dat trainersbegeleiding zo sterk staat, dat
dit ook zonder ons als clubkadercoaches door kan draaien. Samen met Antonio gaan wij aan de slag om
een groepje mensen om hem heen te verzamelen die het leuk vinden om de trainers te begeleiden in hun
rol. Dit gaat dan vooral om de pedagogisch-didactische kant van training geven. Hier is dus niet speciaal
technische kennis voor nodig. Ook jij als ouder/verzorger kan hier een rol in spelen! Werk je bijvoorbeeld
in het onderwijs of ben je pedagoog van beroep en vind je het leuk om de club te helpen? Laat het dan
weten bij Antonio , dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen!
Wat levert clubkadercoaching eigenlijk op voor OZC?
Een positieve sportcultuur waar trainers naast het technische gedeelte ook weten hoe ze met pedagogisch-didactische uitdagingen om moeten gaan (bijv. hoe zorg ik ervoor dat een sporter zich
op de beste manier ontwikkelt? Hoe ga ik om met ‘lastig’ gedrag? etc.)
Trainers hebben meer plezier en zullen daardoor langer actief blijven binnen de vereniging
Sporters ervaren meer sportplezier en zullen zich nóg beter ontwikkelen
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Dinsdag

Zaterdag

F1

18:30—19:30

Veld 5

F1

10:00—11:00

Veld 5

E1+E2

18:30—19:30

Veld 1/2

Senioren 27+

10:00—14:45

Veld 4

D1

18:30—19:30

Veld 3

Kangoeroes

11:00—12:00

Veld 1/2

Senioren 27+

18:45—20:00

Veld 4/6

E1 + E2

11:15—12:15

Veld 5/6

D1

11:15—12:15

Veld 3

C1

12:30—13:30

Veld 1

Donderdag
C1

18:30—19:30

veld 3

B1

12:30—13:30

Veld 2

B1 + A2

18:30—19:30

veld 1/2

3

12:30—13:30

Veld 5

3

19:00— 20:00 Veld 4

A2

13:45—14:45

Veld 5

A1 + 1

19:00—20:00 Veld 1/2/3

A1 + 1

13:45—14:45

Veld 1/2/3

Senioren 27+

18:45—20:30 Veld 5/6

KANTINE
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Spelers: Asya, Kemal, Mas, Saar, Hannah, Ilayda, Jayce, Ziggy, Sabeau, Pip, Lotte, Luka,
Merel, Jasmijn, Nova, Olivia, Colin, Liv, Siebe, Shiraz, Romecia, Rudy, Maren, Ilay, Dave
Coach: Danny en Elza

Met het opstarten na de corona heeft de TC besloten om de kweekvijver kinderen in te
delen bij de diverse ploegjes.

Dames: Liona, Elissa, Ilza, Chelsea, Melat, Zoë, Yara,
Zeynep, Phoebe, Melat.
Heren: Sef, Memphis, Ryan.
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Heren: Aiden
Dames: Kayleigh, Fenna, Micah, Deylucia, Zoë
Coach: Troy, Shelly
Uitslagen
Programma

Heren: Umeyr, Kick, Revi
Dames: Defnenaz, Beray, Noemy
Coach: Hester, Lucino
Uitslagen
Programma
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Heren: Thomas, Amir, Mike. Ricardo
Dames: Jada, Ninon, Sevanur, Melike, Elin, Chelsey,
Shivani, Tessa, Shade
Coach: Kevin, Daphne
Uitslagen
Programma

Heren: Berat, Milan, Sinan, Alain
Dames: Daphne, Mayra, Merel, Evi, Bernice, Eyah,
Kyshaina, Eden
Coach: Joyce, Julia
Uitslagen
Programma
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Heren: Curtis, Max, Rowan.
Dames: Hazal, Khianna, Sanne, Nikkie
Coach: Winni, Dennis
Uitslagen
Programma

Heren: Erik, Jamie, Felix, Jeffrey
Dames: Yaelle, Thalitha, Nikki, Yarah
Coach: Jordi, Antonio
Uitslagen
Programma
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Heren: Jay, Thom, Mik, Frank, Rinse
Dames: Ginny-liv, Nyssa, Elena, Isabel, Luthainy, Eva.
Coach: Mark, Melina, Peter
Uitslagen
Programma

Heren: Boyd, Chris, Troy, Mitchel, Thijs, Michael
Dames: Julia, Tirza, Tamara, Joyce

Uitslagen
Programma

Clubblad OZC

12

Heren: Kevin v L, Kevin S, Chaminda, Mitchel, Bennie,
Dwight, Nolan, Timo
Dames: Chantal, Iris, Eline, Daphne, Michelle, Suzanne, Karina, 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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Aap

Kever

Spin

Adder

Kikker

Tor

Beer

Kip

Uil

Dromedaris

Koe

Varken

Duif

Leeuw

Vis

Eend

Leguaan

Vlieg

Emoe

Meeuw

Vogel

Ezel

Mier

Vos

Fret

Muis

Wolf

Geit

Mus

Zebra

Gier

Octopus

Gnoe

Orka

Goudvis

Paard

Haai

Panda

Haan

Papegaai

Haas

Rat

Hert

Ree

Hond

Salamander

Kameel

Schildpad

Kat

Slak

Raadplaat
Weet jij wie hier op de foto staat.

Voor het antwoord verwijs ik jullie

naar de volgende LDL
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Heb je zelf een leuke mop.
Stuur hem op naar Prsponsor@ozc-rotterdam.nl
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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 littekens.
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 lichaamshaar op ieder lichaamsdeel, zoals de bikinilijn, de brazilian
wax, het gezicht etc.

Burg van Slijpelaan 29
3077AC Rotterdam
06 24119161
rotterdam@cleyo.nl
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John Roodzant | Heerjansdam | T. 06-44850653 | E. zonwering@horenzon.nl
www.horenzon.nl
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De vrijwilligers waren al rond 07:30 uur op OZC aanwezig om de voorbereidingen te treffen
voor een dagje Paaskamp op eigen terrein. De start was vanaf 11:00 uur en de kleinste
jeugd (kangoeroes) en de F-jeugd . Zij zijn gaan eieren zoeken op een uitgebreid veld vol met
obstakels voor een heuse chocoladepaashaas voor degene die de meeste eieren heeft gevonden. Na het aftellen gingen ze fanatiek op pad en dat viel toch nog behoorlijk tegen. Op de
grasstrook aan de overkant van de kantine werd er een paaskampspel gedaan met de D en
de C. Op het grote grasveld de A en de B.

Na zo’n anderhalf uur zijn we met z’n allen gaan eten en met een beetje zoet water voor de
benodigde energie voor het grote laatste spel. Alle jeugd groot en klein door elkaar op het
grasveld met bosjassen. Het ging er fanatiek aan toe en na twee keer drie kwartier was de
koek wel op. Ondanks de kleinere opzet is genoten van elkaar en zijn vriendschappen gesloten tussen jong en oud en hebben we mekaar op andere wijze leren kennen. Zowel op het
gras of als begeleiding naast het speelveld hebben we veel plezier met elkaar gehad en was
dit een geslaagde dag.
Voor meer foto kijkplezier kijk op onze OZC Facebook Pagina.
We bedanken alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt.
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Ben
Colin
Dwight

Uitslagen
Programma

Erwin
Kevin M
Kevin V
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 Facebook pagina en via Instagram.
Darters:
Ben Schipper
Colin Kamen
Dwight van Keeren
Erwin Verweij
Kevin Maaskant
Kevin Verhoef
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In deze rare tijd, waar iedereen al zo lang naar het verenigingsgevoel en het wedstrijden spelen hunkert
was het afgelopen zaterdag 27 maart dan eindelijk zo ver! Het mixtoernooi stond op het programma.
Waar het in eerste instantie super slecht weer zou worden werd het ondanks wat kou toch nog een super
mooie dag!
Voorafgaand aan het toernooi werd de spanning al aardig opgebouwd. Bij wie zou je in het team komen
of bij wie zou je in de poule terecht komen? Voor de ABC was er dan ook een spannende loting en waren
de teams eindelijk bekend en welke kleur jij mocht gaan vertegenwoordigen! Dinsdag werden de teams
op de ramen gehangen en begon het toernooi daadwerkelijk vorm te krijgen. Zo jammer dat er geen
supporters aanwezig mochten zijn…
Om 09:45 mochten de DEF het veld gaan betreden in het begin een beetje spannend want niet van
iedereen uit het team wist je wie het was. Maar al gauw was dit gevoel weer verdwenen. Alle kinderen
verzamelde zich al super goed bij hun kleur ballon en hun groepsleider. Wat zag iedereen er prachtig
gekleurd uit! De spanning was om te snijden want wanneer gaan we nou eindelijk beginnen? Om alvast
een beetje warm te worden gingen wij met zijn alle een warming-up doen, lekker dansen! Daarna
mochten de eerste teams zich klaar gaan maken voor de eerste ronde. Wat was iedereen fanatiek, al was
het best wel weer even wennen. Ondanks de goede verdediging werd er alsnog super veel gescoord! Als er
even pauze was waren en achter op het veld nog allerlei andere leuke activiteiten te doen, levensgroot
boter kaas en eieren en wie scoort het meeste in 1 minuut? Ook hier was het fanatisme niet te missen!
Ook stond er lekker gezond fruit klaar om tussendoor te snacken. De rondes en de tijd vlogen voorbij en
helaas was de dag alweer bijna om.
Bij de prijsuitreiking kregen wij allemaal een mooi certificaat en de winnaars een waterfles met wat
paaseitjes. Helaas was de tijd om, maar was het heerlijk om weer even lekker met alle kindjes te korfballen en het verenigingsgevoel weer te ervaren.
Tussen de middag stond er een heerlijke lunch klaar voor alle vrijwilligers, want waar zijn we zonder
onze vrijwilligers?
In de middag was het de beurt aan de ABC om het veld te trotseren. Ook zij gingen allemaal netjes bij
hun kleur ballon staan (alleen dan zonder groepsleider). En wat zagen ook zij er allemaal kleurrijk en
creatief uit, het was goed te zien wie bij welk team hoorde. Maar ook bij de ABC kon de hokey pokey
natuurlijk niet ontbreken, met wat lichte tegenzin werden de sterren van de hemel gedanst. Daarna was
het de tijd voor de eerste teams om hun positie in te nemen op de velden ook hier was de spanning om
te snijden. Maar wat was het leuk om te zien hoe iedereen elkaar hielp en met elkaar om ging! Na de
normale rondes was het tijd voor de kruisfinales, ook dit was weer een hele sensatie want wie o wie zou
die finale gaan spelen? Dat houden wij lekker nog even geheim want eerst is het tijd voor een challenge.
Jongens tegen de meiden, wie kan het langste planken? En oh oh wat zijn we fit allemaal, die corona
heeft ons niet aangetast. Na dat we al lekker uitgeput waren was er nog genoeg energie over voor de
finales! Team ROZE was de grote winnaar en ook zij kregen een waterfles met paaseitjes overhandigd.
Al met al een erg geslaagde dag die iedereen goed heeft gedaan. Alle vrijwilligers nogmaals bedankt.
Dit was zeker voor herhaling vatbaar!
Wat zal dan het thema zijn……………?
Doei
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Even voorstellen….
Wisten jullie dat?

Er tegenwoordig een nieuwe commissie aanwezig is op OZC.
Maar wat voor commissie dan?
Er is een nieuwe Ac- jeugd sinds vier weken.
En wat doet die Ac- jeugd dan precies?
“Ac” Staat voor activiteiten commissie. Het bijzondere hier aan is dat deze commissie bestaat uit korfballers van OZC die spelen in de A-,B-,C . Zij zullen dus allerlei leuke activiteiten gaan organiseren voor
OZC. Er staan al een aantal grote projecten op het programma. Maar daarover later meer…
( DUS
HOU DE INSTA EN FACEBOOK GOED IN DE GATEN!)
Oja, en volg meteen als je dit nog niet doet onze TikTok even; ozc.rotterdam
Maar wie zitten er dan in deze commissie?
Dat is een erg goede vraag. Alleen maken de mensen van de AC- het jullie niet gemakkelijk. Ik geef jullie
alvast een tip: De AC- bestaat uit 5 leden die spelen in de A-,B of C. Hieronder zie je 5 babyfoto’s (van
toen nog schattige kinderen :p) met wat hints. Kun jij raden wie het zijn?
Heb je nou vragen? Of zelf super leuke ideeën?
Spreek dan iemand van de AC- jeugd aan (als je natuurlijk goed geraden hebt!) Of bij Julia van der Hoek
( coach C1) of Winni van Hengel (coach B1).

Leeftijd: 15 jaar
Team: B1
Sterkste punt: Altijd gezellig

Leeftijd: 13
Team: C1
Sterkste punt: Verdedigen
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Leeftijd: 14 jaar
Team: B1
Sterkste punt: Aanvallen

Leeftijd: 15 jaar
Team: A2
Sterkste punt: Afvangen

Leeftijd: 14
Team: A1
Sterkste punt: Verdedigen
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Notulen Bijzondere ALV 02-04-21 via MS Teams
Notulist: Vinny Potter, Penning meester

Aanwezig: Vinny potter, Michelle de Vlaam, Bennie Tonnon, Boyd Ijzelenberg, Danny Schipper, Jolanda Hulsman, Joyce Ijzelenberg, Erik Kars, Kevin Saeri, Michael van den Berg, Mitchell van Grevenbroek, Yvonne Sap, Tamara Schoneveld, Sean Ijzelenberg, Mitchell Toonen,
Winni van Hengel, Dennis van den Berg, Raymond van der Rest (gast)
Bijlagen:

Bijlage 1: bewijs aanwezigen (screenshot MS Teams)
Bijlage 2: agenda ALV
Bijlage 3: presentatie vernieuwing accommodatie
Bijlage 4: investeringsoverzicht
Ingekomen stukken:
Investeringsoverzicht vernieuwing accommodatie
Balans t/m september 2020
Presentatie vernieuwing accommodatie
Karina: Komt er ook een speeltuin voor kinderen?
Vinny: We zijn nog in overleg met de gemeente over de realisering van zaken rondom het
veld. Mocht de gemeente hier niet in meegaan, kan ik toezeggen dat we dan als bestuur
kijken naar mogelijkheden tot het plaatsen van speelzaken voor kinderen. Dit dan in overleg
met een aantal ouders.
Bennie: Hoe zijn die warmtepanelen (IR-panelen) gemaakt, Vinny merkte op dat het lijkt
op een flatscreen, maar zijn ze wel hufterproof?
Danny: ze zijn redelijk stevig. Het is van behoorlijk sterk materiaal. Het is niet zo, dat als ze
een tikkie krijgen, ze direct in stukken naar beneden vallen.

Karina: Hebben jullie binnen de eigen leden gevraagd om expertise (voorbeeld Johan T. voor
koeling).
Vinny: we hebben door heel veel verschillende partijen ons laten informeren (bedrijven, gemeente, sportsupport, sportbedrijf), uiteindelijk ook bij verschillende partijen offertes opgevraagd.
Raymond: Om financieel meer inkomsten te genereren, kunnen we dan niet een toernooi
organiseren voor verschillende verenigingen?
Danny: uiteraard, alle initiatieven zijn welkom, echter komen we handen te kort.
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Investeringsoverzicht vernieuwing accommodatie
Karina: is het wel verstandig om het complete eigen vermogen van de club te investeren in
een vernieuwing van de accommodatie?
Vinny: de maximale investering hebben we als bestuur nog niet ingevuld, ordevoorstel:
nieuw agendapunt: begrenzen uitgave maximale investering eigen vermogen.
Karina: ik vind dat we minimaal een buffer moeten houden om 2 jaar te overbruggen, uitgaande van het slechtste boekjaar tot nu toe (€17.000).
Vinny: Eens, dan zou je uitkomen op: maximale investering (€34.000) aan eigen vermogen,
indien de fondsenwerving dan €0,- blijft zou de maximale lening op €34.000 uitkomen.

Mitchell T: waarom zou je lenen, terwijl je dan eigen vermogen laat staan? Dit lijk me een
rare situatie.
Vinny: Klopt, echter heb je dan wel een buffer, in het begin dacht ik er zelf ook zo over,
later heeft Danny mij overtuigd.
Vinny: Voor de lening sluiten we ons aan bij het sportwaarborgfonds, zij zullen garant staan
indien er problemen zich voordoen. Een bijkomend voordeel is dat we financieel helemaal
worden gecontroleerd op frauduleuze praktijken, stabiliteit en visie.
Erik: Als je leent, dan is je eigen vermogen toch nog steeds €0,- , omdat je de lening van je
vermogen af moet trekken?
Vinny: klopt, echter zullen we het dan op de begroting zetten, waardoor we het als vaste

lasten kunnen wegschrijven, zo zullen we extra uitgaven per jaar hebben, echter hebben we
ook minder uitgaven (ENECO).
Samenvatting tot nu toe:
Het bestuur wordt begrensd op een uitgave van het eigen vermogen van €34.000 . Zo
voorkomt de vereniging dat er geen buffer meer is. Dit houdt concreet in dat er een eigen
vermogen overblijft van minimaal €34.000 bij de huidige financiële stand van zaken.
Stemronde begrenzing uitgave eigen vermogen:
Unaniem aangenomen.
Stemronde akkoord voor uitgave boven de €10.000 exclusief ten behoeve van de investeringen zoals in investeringsoverzicht is weergegeven.
Unaniem aangenomen.
Sluiting
Opmerkingen / aanvullingen / foutieven? Graag per mail aan penningmeester@ozcrotterdam.nl voor een rectificatie. Deze notulen zal worden vastgesteld tijdens de volgende ALV.
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Tijdens Bijzondere ALV 02 - 04-2021
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BESTUURSMEDEDELING
Bijzondere Algemene Ledenvergadering (B-ALV).
Vrijdag 02-04-2021 aanvang 19:30 uur
Locatie: Digitaal (via MS Teams)
Het bestuur van de korfbalvereniging Overkanters Zuiden Combinatie nodigt haar leden uit tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Leden Vergadering op vrijdag 02-04-2021.

Agenda:
1.

Opening

2. Mededelingen.

19:30 uur
19:35 uur

3. Ingekomen stukken.
Investeringsoverzicht vernieuwing accommodatie
Balans t/m april 2021
4. Presentatie vernieuwing accommodatie

19:45 uur

5. Ruimte voor vragen

20:00 uur

6. Uitleg investeringsoverzicht vernieuwing accommodatie

20:30 uur

7. Ruimte voor vragen

20:45 uur

8. Goedkeuring vernieuwing accommodatie

21:15 uur

9. Sluiting.

21:20 uur

De op de vergadering te behandelen stukken zijn op de dag van de ledenvergadering voor een ieder beschikbaar, deze worden digitaal tijdens de vergadering in MS Teams aangeboden. Belangstellenden die
eerder in het bezit van de te bespreken stukken willen komen, kunnen deze opvragen bij de secretaris via
secretaris@ozc-rotterdam.nl.
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Dia 1

Vernieuwing
accommodatie
OZC

Dia 2

t.b.v. bijzondere ALV 02-04-21

Wat willen we vernieuwen?
• Nieuw veld
• Cv-ketels eruit
• Infrarood panelen kleedkamers

• Zonnepanelen dak kleedkamers en kantine (van het gas af)
• Veld verlichting → LED
• Scorebord

• Groot onderhoud kantine
• Koeling vervangen
• Dug-outs

Dia 3

Nieuw veld

Dia 4

CV-ketels

Dia 5

Infrarood panelen
kleedkamers
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Dia 6

Zonnepanelen

Dia 7
veldverlichting

Dia 8

Scorebord

Dia 9
Groot onderhoud kantine

Dia 10

Grote koeling

Dia 11

Dug-out
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Nieuwe velden zomer 2021
We zitten nog midden in een crisis en toch hoe moeilijk het ook is, moeten we vooruit blijven kijken naar de toekomst. De bar omzet is naar nul gedaald en hebben we financieel een
uitdaging om de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig gaat dit tot op heden redelijk en als
we afspreken zodra de kantine weer open we weer volop producten uit de kantine nuttigen
hebben we de mogelijkheid om financieel weer op te krabbelen en vet op onze botten te
krijgen.
Dit gezegd hebbende kunnen we jullie definitief melden dat de nieuwe velden eindelijk aangelegd gaan worden. Na het vaststellen van een uitvoeringsdatum zal er met de nieuwe
kunstgrasvelden gestart worden. Onderstaand een schets van de ligging van de nieuwe velden.
Met deze melding geven we een start aan het Project OZC wat uit moet groeien tot een
grote(re) korfbalvereniging op Zuid met perspectief naar de toekomst.
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OZC is benaderd om één van de 4 verenigingen in Rotterdam te zijn om een pilot te draaien met de Rotterdam Gate Games https://rotterdamgategames.nl/
Met de Rotterdam Gate Games 2021 worden esports & gaming op een duurzame manier
bij vier sportverenigingen in Rotterdam geïntroduceerd. Rotterdam gelooft dat gaming
waardevolle elementen bezit voor het vernieuwen van het sportaanbod, het langer binden
van leden, het uitbreiden van de wijkfunctie en het toekomstbestendig maken van verenigingen.
2021 staat in het teken van esports en gaming activiteiten bij Rotterdamse sportverenigin-

gen. Onder begeleiding van experts worden deze activiteiten door de verenigingsleden zelf
samengesteld. De activiteiten worden verdeeld over 2021 en zorgen daarmee voor een
breed en passend aanbod dat aansluit op de behoeften van de leden en zo maken we de
verenigingen weer een beetje toekomstbestendiger.
In Rotterdam wordt de populariteit omarmt van gaming en esports, we ervaren de innovatiekracht en de sociale meerwaarde en zien kansen om esports en gaming te koppelen aan
sportverenigingen. Een sportvereniging is een plek waar je traint, elkaar ontmoet en voor
elkaar zorgt. De gemeente Rotterdam wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren in beweging

krijgen. We hebben prachtige sportverenigingen in de stad. Om die klaar te maken voor de
toekomst brengen we de werelden van games en sport samen.
Een unieke kans voor OZC om leden een kans te geven om in competitie verband de strijd
aan te gaan met andere verenigingen. Het kan zomaar de FIFA finale zijn in een uitverkochte OZC kantine.
Het project wordt begeleid vanuit Rotterdam Sportsupport en begeleid namens OZC door
Jordi Schipper.
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Steun OZC gratis en voor niks via OnzeClubwinkel.nl!
Het zijn bijzondere tijden, ook voor onze club.
Met jouw hulp kunnen we in deze stille en moeilijke tijden iedere
vorm van steun goed gebruiken.
Samen staan we sterk!
Daarom vragen wij graag je aandacht voor het volgende:
Jij kunt onze club sponsoren door middel van je internetaankopen, zonder dat het je ook
maar iets kost! We zijn namelijk aangesloten bij OnzeClubwinkel.
Het principe is simpel: Je doet je online aankopen bij een van de 500 aangesloten webshops
waaronder:

Je bestelt zoals je dat normaal gesproken doet, met als enig verschil: een percentage van
het aankoopbedrag gaat naar de vereniging.
Zo doe je dat:
1.

Ga naar www.onzeclubwinkel.nl

2.

Selecteer hierbij OZC.

3.

Vind vervolgens je webshop via de zoekbalk of categorieën en klik erop. Je wordt

doorgelinkt naar de webshop.
4.

Je doet je aankoop of boeking bij de webshop zoals je gewend bent.

5.

Zodra er een aankoop of boeking is afgerond gaat er een percentage van het aan-

koopbedrag naar onze club.
6.

En het mooie is: het kost jou niks extra!

We willen je dus vragen om de volgende keer dat je iets online gaat kopen even aan onze
club te denken en eerst naar de www.onzeclubwinkel.nl te gaan.
Namens het complete bestuur, alvast bedankt voor je steun!
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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 zo
snel mogelijk!

−

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;

−

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

De Raadplaat van de afgelopen editie was onze eigen voorzitter Danny Schipper
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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 delen via ‘Langs de Lijn’.
Heb je interesse stuur dan een mailtje naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl en we nemen z.s.m. contact met je op!!

Trotse hoofdsponsor van OZC Rotterdam

Wij wensen jullie veel sportplezier
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Ben jij het ook zat om thuis te zitten?
Kom dan weer in beweging bij de ouders / recreantentraining!
Dit mag helaas nog niet in teamverband maar op 1.5 meter. Natuurlijk
moeten wij ook de andere coronamaatregelen in achtnemen.

Het is elke zaterdag

vanaf 6 maart om 12.30uur.

In deze coronatijd is

het nog gratis dus kom gezellig mee trai-

nen.
Geef je op via whatsapp 06-51050540
Tot dan!
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Beste Leden,
Al enige jaren is er sprake van een ontmoedigingsbeleid voor het roken op sportterreinen en op termijn zullen sportterreinen geheel rookvrij moeten zijn. Het
bestuur heeft dit punt meegenomen en heeft besloten dat het sportterrein vanaf
het begin van de tweede helft veldseizoen rookvrij is.
Wij als bestuur nemen hierin onze verantwoordelijkheid en geven hierbij het signaal dat roken en sport niet samengaan voor een gezond en veilig sportklimaat.
Dit houdt in, dat na binnenkomst op het terrein niet meer gerookt mag worden
bij sport- en jeugdactiviteiten. Bij overige of bijzondere activiteiten zal het rookbeleid in een draaiboek opgenomen worden waarna deze ter goedkeuring aan het
bestuur wordt voorgelegd.
Voor de uitstraling van de vereniging is het niet wenselijk dat direct voor de toegangspoort gerookt
wordt, het bestuur verzoekt dan ook
aan een ieder
hier rekening mee te
houden.
Het Bestuur
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1) Wie is je naam en vertel iets over je zelf?

1) Wie is je naam en vertel iets over je zelf?

Jasmijn, mina en een hondje en heb allemaal knuf-

Merel en ik ben 4 jaar en ik heb een lieve panda

fels. Lijntje is mijn favoriete knuffel

2) Hoe ben je bij de kangoeroes gekomen?

2) Hoe ben je bij de kangoeroes gekomen?

Met Lily.

Met Lily, Elay, Olivia en Collin

3) Wat vindt je het leukst om te doen?

3) Wat vindt je het leukst om te doen?

Een trein maken

Skippyballen

4) Wat doe je als je niet bij de kangoeroes bent?

4) Wat doe je als je niet bij de kangoeroes bent?

Aankleden

Een bal gooien

5) Wie is je beste vriend of vriendinnetje?

5) Wie is je beste vriend of vriendinnetje?

Fiona, Leard, Lily, Aicha, Fikkie, Papa, Jasmijn en

Merel

mama

6) Wat wil je later worden?

6) Wat wil je later worden?

Mama

Dokter

7) Als je de meester of juffrouw bent, wat zou je de

7) Als je de meester of juffrouw bent, wat zou je de

kinderen dan willen laten doen?

kinderen dan willen laten doen?

Skipyballen

Annemaria Koekoek

8) Wat is het grappigste wat je hebt meegemaakt?

8) Wat is het grappigste wat je hebt meegemaakt?

Een rondje

mama

9) Met wie heb je het laatst gespeeld?

9) Met wie heb je het laatst gespeeld?

Olivia

Leard en Fiona

10) Als je een toverstaf zou hebben en je mag een

10) Als je een toverstaf zou hebben en je mag een

wens doen, wat wens je dan?

wens doen, wat wens je dan?

Even bij pappa.

De kussens weg.
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