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Algemeen bestuurslid
Ondersteunend:
Leden Administratie
Uren registratie

01-01-2015
Peter Specijken
Jaan Ype Jansen
Marianne Deriks
Angela Hoeymakers
Loes Bovee
Marcel v/d Munckhof
Rianne Selten
Mieke Jenniskens

01-01-2016
Han Geurts
Marianne Derks
Antoon Koster
Arjan Jongenelen
Angela Hoeymakers
Loes Bovee
Marcel v/d Munckhof
Rianne Selten
Vacature

Jolanda Peters
Hay Janssen
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01-01-2015
Raf Beeren
Suzanne van de Munckhof
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Loes Bovee
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01-01-2015
Rianne Selten
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Ramborg Litjens
Lea van Meijel
Pierre van den Hoef
Paul Roefs
Manon van Kuijk
Maaike Haegens

01-01-2016
Rianne Selten
Mirjam Koster
Ramborg Litjens
Lea van Meijel
Pierre van den Hoef
Paul Roefs
Manon van Kuijk
Maaike Haegens
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Vacant
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Ellen Geurts
Martijn Vissers
Judith van meijel
Jac Marcellis
Eric van Meijel
Jannie Vollenberg

01-01-2016
Arjan Jongenelen
Willem Drissen
Ellen Geurts
Martijn Vissers
Judith van meijel
Jac Marcellis
Eric van Meijel
Jannie Vollenberg
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Taak
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Bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft er een relatief grote bestuurswisseling plaatsgevonden.
HZPC kreeg een nieuwe voorzitter (Han Geurts) , penningmeester (Antoon Koster) en bestuurslid PR
(Arjan Jongenelen) , tevens heeft Marianne Derks de functie van secretaris over genomen.
Een belangrijk aandachtspunt afgelopen jaar was de visie van HZPC over de toekomst van het
zwembad in Horst aan de Maas bepalen en deze ook kenbaar maken aan de leden, politiek en
Horster gemeenschap. Als HZPC zien wij een nieuw 50 meter bad in de locatie sportzone als beste
optie voor zowel de verenigingen en recreatieve zwemmers.
Het Regio bad is nu van de baan en om de gemeente raad een beeld te geven bij een nieuw
zwembad volgens 2521 principe hebben we samen met hun een bezoek gebracht aan het zwembad
in Alblasserdam.
De ledenadministratie is volledig over gegaan naar sportlink en waarbij ook de contributie inningen
en algemene communicatie nu via sportlink gaan.
Tijdens de Nationale sportweek, hebben we een afvaardiging van de gemeente ontvangen in het
zwembad om ze kennis te laten maken met de diverse zwemsporten.
Voor de trainers en begeleiders van alle afdelingen hebben we in samen werking met het zwembad
en reddingsbrigade Venlo een instructie reddend zwemmen georganiseerd.
Vanuit de KNZB is HZPC ook niet onopgemerkt gebleven, Directeur KNZB Jan Kossen heeft op eigen
verzoek een bezoek gebracht aan Horst om met ons kennis te maken. HZPC is tevens door de KNZB
genomineerd als meest actieve zwemvereniging, op het KNZB congres hebben we een presentatie
over onze activiteiten zoals de Kleine zeemeermin mogen geven.
Naar aanleiding van onze visie omtrent het zwembad is de HZPC gevraagd voor en toegetreden tot
de stuurgroep sportzone. Dit heeft tevens geleid tot een intensievere samenwerking met andere
bestuursleden. Zo zitten w samen met enkele andere verenigingen in de klankbord groep voor het
nieuwe subsidie beleid van de gemeente Horst aan de Maas.
Als club hebben we 2 subsidie voucher a 500 euro ontvangen voor club overstijgende activiteiten,
(waterpolo met Hockey en voetbal teams & zweminstructrice tijdens recreatief zwemmen)
Verder is er in dit jaar door een grote groep vrijwilligers actief gewerkt aan de voorbereidingen van
de BoreBrulluf 2016 die in handen is van HZPC
Als bestuur kijken we terug op een heef actief jaar, waarin we ons als club erg goed gepresenteerd
hebben in Horst aan de Maas , de regio en landelijk. Wij hopen dat jullie in 2016 veel zwem plezier
hebben gehad en willen iedereen die hier in welke vorm dan ook aan bijgedragen heeft van harte
bedanken.
Ook in 2016 hopen we weer op jullie inzet, HZPC zijn we tenslotte samen.
Namens het bestuur
Han Geurts, Voorzitter
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Waterpolo
In het nieuwe seizoen 2015-2016 hebben we dit jaar 5 teams voor de waterpolocompetitie
ingeschreven. Alle teams spelen in Regio Zuid, District 5 (aspiranten onder 13, Dames en drie
Heren-teams).
Het heren 3 team bestaat net zoals vorige jaar uit een mooie mix van ervaring,
enthousiasme en jeugdig elan, in tegenstelling tot vorig jaar doen ze het nu een stuk beter
nu ze in een lagere klasse spelen. ze hebben inmiddels mooie wedstrijden gewonnen, en
staan heel stevig op de derde plaats.
Door de herindeling van de competitie in 2013-2014 vocht Heren-2 het hele seizoen tegen
degradatie. Het lukte uiteindelijk niet daaraan te ontsnappen. Zij eindigden als tweede van
onderen. Door opnieuw een herindeling in het seizoen 2014-2015 kwamen zij weer in een
zware klasse terecht: de nieuw ingevoerde reserve 1e klasse A. Guus Tielen is weer actief als
coach. Door het schuiven met spelers tussen Heren-2 en 3 (“verjonging” van Heren-2 …) is
de kwaliteit van Heren-2 toegenomen. Momenteel staan zij veilig (op de 9e plaats). Ondanks
de zwaardere poule handhaven zij zich dus in deze klasse. Prima prestatie.
Ook Heren 1 heeft zich afgelopen seizoen weer goed weten te handhaven in de hoogste
klasse van District 5. Zij eindigden op de 7e plaats. Ook voor dit team geldt dat zij nog steeds
groeien. De sfeer in het team is goed; de trainingsopkomst op zondagochtend blijft helaas
wat minder. Het team staat stevig op de vierde plek van de hoogste klasse van regio Zuid.
Wederom hebben we een aspiranten onder 13-team kunnen inschrijven voor de competitie.
Ook zij boeken onder leiding van coach Richard vooruitgang. Vorig jaar eindigden zij als
laatste in de competitie. Dit jaar weten ze aan die positie te ontsnappen. Ze hebben al maar
liefst 5 wedstrijden gewonnen! En 3 wedstrijden gelijk gespeeld. Ze staan nu op de vijfde
plek en hier zijn ze harstikke trots op! Een probleem voor volgend seizoen is wel dat
sommige spelers te oud worden voor deze leeftijdsgroep en er mogelijk te weinig spelers
zijn voor een aspirantenteam onder 15. In die klasse mag niet meer gemengd gespeeld
worden. De WPC beraadt zich over mogelijkheden om meer kinderen, die in het bezit zijn
van diploma A en B, te laten kennismaken met waterpolo. De allerkleinsten leren op
spelende wijze in stappen het echte waterpolo. Informatiemateriaal over HZPC wordt o.a.
uitgereikt aan kinderen die afzwemmen voor het diploma bij particuliere zwemscholen. Ook
de mogelijkheid om samen te werken met andere clubs (die vanwege het dalende
kinderaantal vaak met hetzelfde probleem kampen) wordt bekeken.
Onze dames spelen ook dit jaar weer met 1 team. Vorig jaar eindigden zij als tweede van
onderen. Dit seizoen verloopt een stuk beter, en de dames hebben nu een stevige derde
positie gepakt. Volgens de trainer is het wel nog steeds altijd leuk op de training (opkomst
mag wel hoger) en zijn er zelfs na jaren noeste arbeid spelpatronen te herkennen in de
wedstrijden!
Dit jaar hebben we ook weer geprobeerd om de thuiswedstrijden op zaterdagavond zoveel
mogelijk gezamenlijk in te plannen. Zo’n vol programma geeft altijd een mooie
waterpolosfeer in het bad! Ook kunnen er over en weer hand- en spandiensten verleend
worden bij coaching en/of meespelen in hogere teams. Ook pikken de fans van bepaalde
spelers zo ook mooi een graantje mee van andere (top)wedstrijden. Goed voor de
clubbinding.
Naast waterpolo nemen we ook voldoende tijd voor activiteiten met andere ontspanning,
vertier en “verbroedering”.
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Het oliebollentoernooi is inmiddels een vaste traditie geworden en wordt hogelijk
gewaardeerd door jong en oud! Op zondagochtend worden alle teams van HZPC, van jong
tot (zeer) oud en meisjes en jongens door elkaar gehusseld en wordt er gezellig (maar wel
fanatiek) 5 tegen 5 gespeeld. De (ook dit jaar zelf gebakken!) oliebollen en wafels, koffie en
ranja ontbreken hier natuurlijk niet bij. Het recreatiebad wordt dan ook gehuurd, zodat er
naast het waterpolo ook “gekuit” kan worden en waar broertjes, zusjes, vriendjes,
vriendinnetjes, opa’s, oma’s etc. etc. ook van harte welkom zijn. Het “ontbijtje” ging helaas
dit jaar niet door. Gedacht wordt over een nieuwe invulling ervan.
De trainingen worden verzorgd door een team van trainers onder de bezielende leiding van
Willem Janssen senior met zijn grote waterpolohart en -kennis. Hij brengt veel spelers en
teams op een hoger niveau. Wim van Lierop staat op zondagochtend en donderdagavond
langs het bad. Ook van zijn ervaring mogen we al jaren profiteren. Andere trainers zijn
Richard Janssen (die ook keurig de statistieken bijhoudt en vaak ingeschakeld wordt om
dingen te regelen) en Jannie Vollenberg. Ook de inzet alle andere trainers die af en toe
invallen mocht dat nodig zijn, wordt zeer gewaardeerd. We hopen nog lang te kunnen
profiteren van deze waardevolle inzet: Allen bedankt! Zonder jullie inzet zou het trainen wel
erg saai zijn.
Gezien de hoge opkomst van de dinsdag- en donderdagavondtrainingen is de
beschikbaarheid van voldoende ruimte voor het verzorgen van een goede training een
belangrijk aandachtspunt voor de waterpoloafdeling en voor de club. Nog steeds proberen
we op dinsdagavond meer ruimte ter beschikking te krijgen om als collectief te kunnen
trainen. Na het zwemmend deel van de training hebben we eigenlijk nog een vol uur de
beschikking over het hele bad nodig. Anders is er echt te weinig tijd en ruimte om
spelpatronen in te oefenen.
Lest best; natuurlijk zouden onze sportieve prestaties niet tot uitdrukking kunnen komen als
we onvoldoende scheidsrechters hadden die toch ieder weekend voor ons staan te fluiten in
de Limburgse en Brabantse zwembaden. Gelukkig konden en kunnen we ook dit seizoen
rekenen op Annelies Mol-Griffioen, Martin Roelofs, Harry van den Munckhof en Pascal Poels.
Ook Willem Janssen (die op het hoogste landelijk niveau fluit!) telt tegenwoordig bij ons mee
als scheidsrechter. Met zijn zessen waren zij wederom zelfs goed om 8 teams te mogen
inschrijven! Zij zorgen ervoor dat al onze teams kunnen blijven waterpoloën, onze dank
daarvoor! Omdat zij allemaal al vele jaren voor ons fluiten, is er altijd het risico dat een
scheidsrechter stopt. We zullen om onze teams te kunnen laten spelen daarom dus op zoek
moeten blijven naar nieuwe aanwas. Maar gelukkig heeft een 3-tal jeugdige spelers zich
opgegeven voor de cursus! Ook het wedstrijdsecretariaat wordt elk jaar uitgebreid met een
nieuwe lichting. Want zonder voldoende fluiters en juryleden komt het aantal in te schrijven
teams in gevaar ….
De Waterpolocommissie
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Synchroonzwemmen
Het programma voor dit zwemseizoen omvat naast de trainingen ook deelname aan enkele
wedstrijden. Voor de zwemsters met de aanloopdiploma's hebben we op zondag 21 februari
de Limburgse B Kampioenschappen in Horst mogen organiseren.
Hier hebben we de volgende prijzen in de wacht gesleept:
• Anna Kroon 1e plaats, basishouding
• Amber Duijndam 1e plaats, 3e plaats Sofie Geurts, spagaat
• Age I diploma voor Maud Lucker.
Uitvoeringen:
• 3e plaats groepsdans categorie I (dit zijn onze jongste zwemsters).
• 2e plaats groepsdans categorie II (dit zijn onze age I zwemsters).
• 1e plaats duet Kim van Rengs en Maud Lucker.
• 1e plaats solo Noa Janssen.
• 7e plaats groepsdans categorie II (dit zijn de meiden rond het balletbeendiploma).
De oudere zwemsters hebben in juni 2015 deelgenomen aan de Limburgse A
Kampioenschappen in Maastricht. Hier zijn de Age I dames kampioen geworden met hun
groepsdans en hebben de senioren een 2e plaats weten te behalen met hun combinatie.
Tijdens de drie diplomasessies die in 2015 zijn georganiseerd zijn er diverse diploma’s
gehaald en kunnen we meiden doorstromen naar de volgende categorie. De zwemsters met
de wedstrijddiploma's hebben deelgenomen aan competitie wedstrijden. In 2015 waren
deze in Sittard, Brunssum en Nederweert. Gedurende deze wedstrijden zijn ook vele
diploma’s behaald door de zwemsters.
2015 heeft evenals vorig jaar vooral in het teken gestaan om zwemsters op niveau te krijgen.
Dat wil zeggen dat we er naar streven om alle zwemsters in hun eigen leeftijdscategorie mee
te laten zwemmen. Daar zijn we bijna helemaal in geslaagd op een paar meiden na. Dus
vooral het deelnemen aan diplomazwemmen en competitiewedstrijden om deze technische
doelen te bereiken.
Extra aandacht voor werving en opleiding van officials voor ondersteuning van de
wedstrijden heeft afgelopen jaar geleid tot een positief resultaat. Ook hebben er 4 ouders de
opleiding voor 11-official afgerond. 1 ouder heeft de 10 cursus gevolgd en 1 zwemster en
ouder hebben tevens de 9 cursus afgrond. Toch blijft er altijd behoefte aan extra mensen
welke hieraan een steentje bijdragen.
Tijdens de jaarvergadering is de Maria Wisseltrofee uitgereikt aan Elvira Versteegen. Zij
heeft de beker ontvangen vanwege haar inzet en enthousiasme.
In onze commissie zijn ook enkele wijzigingen. Er is een ouder bijgekomen als lid van de
commissie, namelijk Esther van de Vight.
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2015 heeft deels ook in het teken gestaan van watermusical de Kleine Zeemeermin. Samen
met de toneelvereniging Tovri hebben we vier uitvoeringen in Zwembad de Berkel
opgevoerd. Dit was een groot succes. Er is verder veel aandacht geweest voor plezier,
binding binnen de afdeling en binding van de ouders. Mede door de Kleine Zeemeermin
hebben we dit zeker bereikt. Daarnaast is er voor de tweede keer een synchrokamp
georganiseerd waarbij we met de hele afdeling een nachtje weg zijn geweest.
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Wedstrijdzwemmen
Geen input voor het jaarverslag ontvangen
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Masterzwemmen
We hebben een heel mooi jaar erop zitten met onze zwemmersgroep Masterzwemmen. Nog
steeds hebben we veel aanmeldingen en kunnen we in de avondgroepen nog niet extra
uitbreiden. Masterzwemmen is en blijft populair binnen de vereniging voor zowel
buitenstaanders als ook voormalig zwemmers / waterpoloërs / synchroonzwemmers.
Het extra uur op donderdagmiddag zit al behoorlijk vol. De bezetting en populariteit van het
additionele uur op donderdag neemt gestaag toe. Inmiddels zijn er 20 aanmeldingen binnen
en wordt het uur ook benut om een training in te halen.
Vraag en aanbod voor de avondtrainingen zijn nog steeds niet in balans. Zowel de maandagen de woensdagavond blijven onverminderd populair. Hierdoor bestaat er helaas nog altijd
een wachtlijst.
Wel heel erg jammer is dat er een aantal zwemmers (tijdelijk) hebben moeten afhaken door
ziekte, een niertransplantatie, exceem van chloor, zwangerschap, verre reizen, enz. Diegene
hoop ik heel snel weer terug te zien in het zwembad.
De jaarlijkse prestatie Marièlle Martens Master Wisseltrofee viel dit jaar ten beurt aan Jos
Nauts. Jos is vanaf vorig jaar weer volop actief aan het zwemmen. Hij is elke week twee keer
aanwezig en zwemt heel trouw zijn banen. Daarbij is het gezellig in de baan waar Jos zwemt.
Voor de inzet, fanatisme, enthousiasme en doorzettingsvermogen, moed, kracht en vooral
tomeloze inzet verdient hij deze beker met volle overtuiging.
Nicole Kennis, Martijn Vissers, Dennis Brouwers namen namens de masters deel aan de
clubkampioenschappen. Hierbij zijn goede prestaties neergezet.
Met de diverse club activiteiten zijn de masters altijd goed vertegenwoordigd. Iedereen
willen we dit ook aanbevelen. Het is en blijft een vereniging waar het heel belangrijk is dat
iedereen zijn eigen steentje bijdraagt, zodat onze club kan blijven voortbestaan.
Bijv. bij de kapstok helpen, bij Rowwen Hèze concert helpen, Rundje um Hundje enz.
In 2015 was ook de Masterafdeling vertegenwoordigd in de voorbereidingen van de
Boorebrullef van 2016. Hier werd vanaf juni 2015 al een begin gemaakt. En alvast een tipje
van de sluier van 2016 (want het BB 2016 is op 3 januari 2016 uitgekomen). Hier waren de
masters heel erg goed vertegenwoordigd; Juul van Berlo als bruid, Henk Derks als opa,
Jurgen Bakker als Klokkeluider, Dennis Verhaegh als vader van de broedegom. En natuurlijk
niet de vergeten, onze eigen Prins Ted Herraets van de maandagavondgroep als Prins van de
Gemeente Horst aan de Maas.
HZPC Masterzwemmen
Marièlle Martens
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Opleidingen
De afdeling opleidingen is iedere zaterdagmorgen actief van 8.45 tot 11.00 uur.
Er zijn momenteel 85 kinderen lid van deze afdeling.
Drie keer per jaar wordt er een ochtend georganiseerd door een andere afdeling van de
zwemclub, het wedstrijdzwemmen, het synchroon zwemmen en de afdeling waterpolo. Met
het organiseren van deze ochtenden krijgen de kinderen een indruk van de andere
afdelingen van HZPC waar ze nog gebruik van kunnen maken. Er zijn dus kinderen die naast
de zaterdagochtend (opzet behalen van diploma's ) ook nog aan waterpolo, synchroon
zwemmen en wedstrijdzwemmen deelnemen.
Als de basis van de afdeling opleidingen goed is, volgt ook interesse naar andere afdelingen
van de zwemsport. Zien wij als opleiding voor kinderen hierin een optie, polsen wij de
kinderen en ouders en indien er interesse is verwijzen wij ze naar een van de afdelingen van
de zwemclub in combinatie met diploma zwemmen.
De instroming van nieuwe leden loopt gestaag, het is ook de bedoeling dat kinderen ten alle
tijden kunnen instromen met een zo kort mogelijke wachttijd.
Wij streven als team van de zaterdagmorgen dit te kunnen blijven volhouden.
In februari 2016 nemen wij als team afscheid van Alice Janssen. Zij was er altijd, ze was een
fijne en geweldig gemotiveerde kracht die wij zullen missen.
Wij wensen haar veel succes en plezier met het trainen van de jeugd van de afdeling
wedstrijdzwemmen. Weer een nieuwe uitdaging voor haar binnen de vereniging.
Team opleidingen.
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PR /Sponsorcommissie
Na de algemene ledenvergadering van vorig jaar, zijn we met de commissies PR, Redactie en
sponsor bij elkaar gaan zitten en hebben we besloten om van drie commissies er 1 van te
maken. Namelijk de PR / Sponsorcommissie.
Het samenvoegen van deze commissies zorgt ervoor dat er niet meer door elkaar wordt
gewerkt, maar samen wordt gewerkt en we ook niet met twee commissies aan hetzelfde
bezig zijn zonder dat we dit van elkaar weten.
In het afgelopen jaar als commissie hebben we twee nieuwe bordsponsors erbij verkregen:
Machinefabriek Vullings BV
Dinissen Machinefabriek BV
Buiten het verkrijgen van sponsors is de commissie ook bezig geweest met de financiële
acties, Rundje um t hundje en Rowwen Heze. En uiteraard ook de sponsoring en PR rondom
de boerenbruiloft was er als taak voor de commissie.
Ook zijn we als commissie begonnen met het assisteren van Jack Marcelis met de
kapstokken actie .
Er is dit afgelopen jaar ook een gezellige avond geweest voor onze bord sponsors, deze is
gehouden bij de Vers boerderij {ook een sponsor}, deze avond was zeer succesvol en heeft
het contact met onze bordsponsors versterkt.
Al met al een succesvol jaar met een drukke periode omtrent de weving van sponsoren voor
de Boerenbruiloft.
Vanuit de PR is de Website goed actueel gehouden met regelmatige nieuws berichten. Het
HZPC Facebook account wordt door de diverse afdelingen beheerd waardoor hierop ook
veel activiteit is.
In 2015 hebben we als club middels de Kleine Zeemeermin veel lokale als regionale PR
gehad. Zelfs een live L1 radiouitzending vanuit het zwembad. Helaas ging het Jeugdjournaal
item op het laatste moment niet door.
De lokale/ regionale pers heeft middels redactionele artikelen, tv interviews en een pagina
groot interview in het dagblad veel aandacht besteed aan de zwembad discussie in Horst
aan de Maas en daarbij HZPC ruim het podium geboden om ons standpunt kenbaar te
maken.
Vanuit de afdelingen zijn er met grote regelmaat redactionele stukken geplaatst over de
prestaties van onze zwemmers. Hiermee hebben we laten zien op welk (top)niveau actief is.
Reindonk sport TV heeft diverse malen aandacht geschonken aan het zwemmen, HZPC was
vertegenwoordigd in de uitzendingen over “Dames in Sport”, Sport in Kasteelse bossen
(triatleten) en G-sporten.
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