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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020
Eigenlijk hoef ik het niet te zeggen, want jullie hebben het allemaal aan den lijve
ondervonden, maar toch: wat was het een vreemd seizoen! Dit hadden wij allen niet kunnen
voorzien. Het seizoen begon normaal, maar verliep verder met wel zwemmen en niet
zwemmen. Na iedere persconferentie was het weer spannend; mogen we weer open of toch
niet. Gelukkig was en is het lijntje met de gemeente kort en konden we snel schakelen. Want
ook de gemeente is afhankelijk van hun branche-organisatie voor de te nemen maatregelen.
Soms betekende dat bijvoorbeeld dat de regels door de ene organisatie anders werden
geïnterpreteerd dan door de andere organisatie. Maar gelukkig hebben we na enkele
maanden niet zwemmen, toch nog het seizoen redelijk kunnen afronden. Ook heel fijn was
het dat we van de gemeente toestemming kregen om in de zomer door te trainen. Dat
maakte weer wat goed.
Ik wil jullie als leden hartelijk danken voor jullie geduld en medewerking het afgelopen
seizoen. Voor jullie als zwemmers is het moeilijk geweest; je mag wel zwemmen, maar dan
moet je je wel aan veel regels houden. Daardoor was het trainen niet normaal en
wedstrijden waren al helemaal niet aan de orde. Toch werd er door jullie fantastisch
meegewerkt en lieten jullie in het zwembad de discipline zien die bij vele sporten ontbreekt.
Daarom petje af voor jullie allen!
Voor het komende seizoen hoop ik dat het beter wordt, maar inmiddels weten we wel beter.
Maar toch houden we de moed er in en gaan we er van uit dat we toch het seizoen nog in
het zwembad kunnen eindigen.
Voor als het nog mag veel zwemplezier, maar vooral blijf gezond!
Rianne Selten
Voorzitter
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Samenstelling bestuur en commissies
Bestuur
Taak
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Pr/sponsorcommissie
Afd. Opleidingen
Afd. Synchroonzwemmen
Afd. Waterpolo
Afd. Wedstrijdzwemmen
Afd. G-zwemmen
Algemeen bestuurslid
Ondersteunend:
Masterzwemmen
Opleidingscoördinator
Vertrouwenscontactpersoon
Vertrouwenscontactpersoon
Leden Administratie
Uren registratie
Commissie Waterpolo
Taak
Voorzitter
Secretaris
Algemeen
Algemeen
Secretaris
Algemeen

31-07-2020
Rianne Selten
Marianne Derks
Vacature
Jannie Vollenberg
Pieter Otten
Mieke Thielen
Daniëlle Vullings
Rianne Selten
Nicole van Stipdonk
Vacature
Marièlle Martens
Roy Verstappen
Roy Verstappen
Vacature
Hay Janssen
Hay Janssen
31-07-2020
Tom Vullings
Annelies Mol-Grifioen
Alex Maas
Marc Claassens
Daniëlle Vullings
Kelly Jacobs

Commissie Synchroonzwemmen
Taak
31-07-2020
Voorzitter
Mieke Thielen
Secretaris
Mieke Jenniskens
Penningmeester
Marij Kellenaers
Afgevaardigde trainers
Roos Gielen
Algemeen
Esther van der Vight
Algemeen
Helmie Vullings
Algemeen
Loes Houben
PR
Christa Duijndam
Commissie PR/Sponsor
Taak
Voorzitter
Secretaris
Activiteiten
Activiteiten

31-07-2020
Vacature
Vacature
Eric van Meijel
Jannie Vollenberg
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Commissie Opleidingen
Taak
Voorzitter
Algemeen
Algemeen
Algemeen

31-07-2020
Chantal Vogelzangs- van
Rens
Natascha Smits-Collin
Ellen van Ochten-Brouwer
Angela Hoeijmakers

Commissie Wedstrijdzwemmen
Taak
31-07-2020
Voorzitter
Rianne Selten
Secretaris
Mirjam Koster
Penningmeester
Paul Roefs
Afgevaardigde trainers
Silvester van Pommeren
Vervoercoördinator
Maaike Hagens
Officials
Manon van Kuijk
Miniorencoördinator
Nico en Christel Jacobs
Notulist en algemeen
Judith van Meijel
Algemeen
Dennis Brouwers
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Nieuw Zwembad
Helaas, de droom is over! Er komt de komende 10 jaar in ieder geval geen nieuw zwembad.
Heel spijtig, gemiste kans en zo kunnen we nog wel even verder gaan. Maar daar hebben we
niet zo veel aan.
Achteraf stel je je dan de vraag ‘waar ging het mis?’, want we waren toch zo goed op weg.
De locatie was er, de visie lag er, de wil was er, er waren goede gesprekken met
verenigingen die ook in het gebied liggen, er was goed contact en overleg met de gemeente.
En toch gaat het dan niet goed. Een aantal factoren heeft daarbij een rol gespeeld.
De eerste is dat de verantwoordelijke wethouder Bob Vostermans in januari 2020 afscheid
nam in Horst en als burgemeester aan de slag is gegaan in Beesel. Hierdoor verloren we
enige tijd met wachten op en inwerken van de nieuwe wethouder. De nieuwe wethouder
Rudy Tegels bleek toch een ander beeld te hebben op het hele proces en stuurde met name
binnen Afslag10 op de verhoudingen tussen de diverse leden en hun achterban in plaats van
concreet aan de slag met de plannen.
Maar de grootste mokerslag is toch wel corona geweest. Hierdoor werd de financiële positie
van de gemeente zodanig dat een grote uitgave als voor een nieuw zwembad conform onze
wensen niet te verantwoorden was. Een nieuw zwembad had gekund, maar dan was het een
zwembad geworden zoals het er nu ligt, maar dan met een kleiner recreatiebad. Dat zou
betekenen dat we er op achteruit zouden gaan en dat was voor ons geen optie. Dan liever
dit bad renoveren.
Dit is waar we op dit moment staan. Zodra de plannen met betrekking tot de renovatie
duidelijk zijn, zullen we jullie op de hoogte houden. We willen wel van de gelegenheid
gebruik maken om ook ons eigen instructielokaal eens onder handen te nemen; andere
vloer, schilderen, plafond, lampen. Als er vrijwilligers zijn die dit mee willen aanpakken, dan
horen we dat graag! Vele handen maken immers licht werk.

7

Jaarverslag HZPC 2019/2020
Bestuur
Corona
Helaas heeft een groot deel van het seizoen in het teken gestaan van corona. Voor het
bestuur betekende dit coronaprotocollen opstellen, zorgen voor desinfectiemateriaal enz.
Het was een zoektocht voor alle afdelingen om te kijken hoe er met alle maatregelen toch
nog zo optimaal mogelijk getraind kon en kan worden.
Gelukkig was het lijntje met de manager van het zwembad kort, zodat we snel konden
schakelen als we weer open of dicht moesten.
Penningmeester
Helaas heeft onze penningmeester Jos Verstappen wegens gezondheidsredenen begin mei
2020 zijn functie neergelegd. Dat was voor hem een moeilijk besluit en wij zijn hem
dankbaar voor de jaren die hij met volle overtuiging als penningmeester heeft vervuld. Jos,
namens het bestuur, heel veel dank!
Nadat Jos was gestopt, hebben we Cindy Kuijpers bereid gevonden om voorlopig de
rekeningen te betalen en de noodzakelijke financiële zaken af te wikkelen. Cindy, namens
het bestuur, ook aan jou veel dank! In de tussentijd zijn we op zoek gegaan naar een
opvolger en hadden die ook gevonden. Ook Loes van Neerven echter heeft, vanwege
persoonlijke omstandigheden, haar functie moeten neerleggen. Op dit moment hebben we
Martijn Lenssen als tijdelijke penningmeester, waarvan we hopen dat hij na een half jaartje
proeven wil blijven.
Begroting
We hebben als bestuur getracht een begroting op te stellen. Gedurende het seizoen na
enige maanden corona bleek echter dat het eigenlijk niet meer mogelijk was een goede
begroting op te stellen. Er was en is onzekerheid over het doorgaan van trainingen,
wedstrijden, kampioenschappen en dus lastig een beeld te krijgen van hoeveel huur moet
worden betaald, vrijwilligersvergoedingen en eventuele extra kosten in verband met corona.
Met andere woorden; er ligt een begroting, maar we weten nu al dat deze niet
representatief is.
Website
In april 2020 is onze nieuwe website gelanceerd. Een moderne en technisch up-to-date
zijnde website. Nu nog enthousiastelingen die het leuk vinden om vanuit het bestuur en
commissie actief met de website bezig te zijn.
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Waterpolo
Het waterpoloseizoen van 2019-2020 is al weer even op zijn einde en op het van moment
van schrijven is na een korte opstart van het seizoen 2020-2021 de competitie stopgezet.
Terugkijkend op het waterpoloseizoen van 2019-2020 kunnen we stellen dat we een positief
seizoen achter de rug hebben. Een seizoen waarin het 1e heren team wist te promoveren en
alle overige seniorenteams zich hebben weten te handhaven in de competities en was het
eerste en jammer genoeg het laatste seizoen van HZPC-SPIO heren 4. Tevens hebben de
jeugdcombinatie met Spio een leuk seizoen achter de rug.
Ons heren 1 team heeft afgelopen seizoen de 2e plek in de 1e klasse van het district weten te
bemachtigen. Met deze notering wisten zij te promoveren naar de 3e bondsklasse en mogen
in het seizoen 2020-2021 na 10 jaar van afwezigheid weer op landelijk niveau gaan spelen.
De heren 2 wist zich afgelopen seizoen wederom knap te handhaven in de 1e reserve klasse
van het district. In de toch zware klasse komt de combinatie van jeugdige en ervaren spelers
erg goed uit zijn voeten.
De heren 3 wist zich ook dit seizoen weer te handhaven in de 2e districtsklasse. De
combinatie van de oudere ervaren spelers met enkele jeugdige aanvullingen komt hier zeer
goed tot zijn recht.
Het combinatie team HZPC – SPIO 4 had hun eerste seizoen bij de senioren. Voor hun was
dit met name een pittig maar vooral leerzaam seizoen. Helaas zal het team in het seizoen
van 2020-2021 geen doorgang meer vinden, dit in verband met de doorstroom van enkele
spelers naar hoger geclassificeerde teams.
De inbreng van de jeugdige dames in dames 1 heeft gezorgd voor een frisse wind en mede
hierdoor, met een hoge eindklassering, zijn zij gepromoveerd naar de 1e district klasse. Een
zeer knappe prestatie van onze dames.
Het derde seizoen met de combinatie HZPC-Spio is een blijvend succes gebleken. De 2 goed
gevulde jeugdteams en het seniorenteam hebben afgelopen jaar prima gefungeerd met
zowel Zwembad de Berkel als Zwembad de Sprank als thuisbasis. Alle 3 de teams hebben
een positief maar vooral leuk seizoen achter de rug!
Het komend seizoen ziet er inmiddels wat anders uit als dat we zijn gewend, na het abrupt
beëindigen van het seizoen 2019-2020 als gevolg van de corona pandemie zijn de trainingen
in zwembad de Berkel in afgeslankte vorm door gegaan tot december 2020. De competitie is
voor korte duur opgestart, maar na 2 tot 3 gespeelde wedstrijden is ook de competitie
stilgelegd. Vooralsnog is het vooruitzicht dat er in de loop van 2021 wellicht weer getraind
kan worden om het seizoen 2021-2022 met iedereen weer fris en vooral gezond van start te
gaan.
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Synchroonzwemmen
Een heel bijzonder seizoen ligt achter ons. Een seizoen en een periode die we allemaal nooit
gaan vergeten.
De start was normaal, vol ambities. Ambities die lagen op differentiatie, vooral bij de
aanloopgroepen. Voor de aanloopgroepen zouden er ook geen wedstrijden georganiseerd
worden door de KNZB. Het plan was om dit met SPIO op te gaan pakken en deze zelf te gaan
regelen. Dit conform het nieuwe beleid.
Een mooie show hebben we laten zien in februari met het thema: All you need is love. En
voor iedereen is nu duidelijk waar onze meiden veel van houden. En zwemmen is er hier
zeker een van.
Zo zijn er wel meer plannen en ambities die we eind 2019 allemaal hadden gepland. En toen
was het maart 2020. In het weekend van 7 maart vertrokken de Junioren naar Heerenveen
voor een weekend samen met als doel de Interregio uitvoeringen. Lisa zwom haar solo en
ook de hele ploeg zwom hun mooie dans. Helaas is dit het enige team dat in dit seizoen hun
dans heeft mogen uitvoeren. Want wat begon met het niezen in je elleboog en geen handen
geven, resulteerde erin dat we op 15 maart hoorden dat we in een intelligente lockdown
kwamen. Geen trainingen meer, geen wedstrijden meer. Alle plannen vielen stil.
Gelukkig hebben we veel creatieve trainsters. En al snel werden de landtrainingen digitaal
aangeboden. Voor de aanloopdiploma's 2 keer per week, voor de wedstrijddiploma's 1 keer
per week. Alle meiden op hun matje in de huiskamer of de tuin, voor een beeldscherm,
trainen.
Medio mei werd er weer versoepeld maar met een uitgebreid protocol als basis. Al was dit
aanvankelijk alleen voor de meiden onder de 18 jaar. We kregen te maken met looproutes,
handen desinfecteren, niet meer douchen, etc. Maar gelukkig konden we weer trainen. De
landtrainingen voor de aanloopdiploma's en Age 1 werden buiten gegeven. Vanaf Age 2
bleven de landtrainingen online.
Eind juni kwam er weer een versoepeling. Deze is na de zomervakantie ingezet. Gelukkig
mochten de meiden vanaf 18 jaar ook weer gaan trainen.
Even nog wat cijfers op een rij:
Aantal leden bij de start van het seizoen: 47 zwemsters
Aantal leden aan het einde van het seizoen: 48 zwemsters
Behaalde diploma’s in de aanloopcategorieën:
Barracuda diploma: 2
Spagaat diploma: 1
Balletbeen diploma: 5
Zeilboot diploma: 3
Wedstrijden voor de aanloopdiploma’s: 0
Wedstrijden voor de wedstrijddiploma's: 9
We hebben een bijzonder seizoen gehad. Maar dankzij de grote creativiteit van de trainsters
is het clubgevoel behouden gebleven!
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Wedstrijdzwemmen
Het zwemseizoen 2019-2020 begon in september met de Nederlandse Estafette
kampioenschappen. Bij de minioren kwamen Jorn, Guido, Sten en Stephan aan de start. Zij
werden hier 8e in hun leeftijdscategorie. Ook bij de junioren werd er een jongensteam
samengesteld. Lars, Matthew, Cas en Tijn behaalden de 18e positie van Nederland.
In de Nationale Zwemcompetitie, de competitie tussen alle zwemverenigingen in Nederland,
kwam HZPC na promotie van vorig jaar voor het eerst uit in de Hoofdklasse. Tijdens de
eerste wedstrijd bezette HZPC de 18e en laatste plek in het klassement. Na de tweede
wedstrijd werd opgeklommen naar plek 16 en na de derde wedstrijd stond HZPC op de 14e
plek. In verband met coronamaatregelen kwam de vierde wedstrijd te vervallen en dat
betekent dat de klassering na drie wedstrijden tevens de eindklassering betrof. HZPC zien we
komend seizoen dus wederom terug in de Hoofdklasse!
Tijdens de Limburgse winterkampioenschappen (november 2019) behaalde HZPC 32x goud,
48x zilver en 32x brons. Dit betekende een mooie 3e plek in het medailleklassement. De
meeste individuele medailles werden behaald door Koen Koster (11).
In de finalemaand in december werd 2019 afgesloten met enkele kampioenschappen. Bij de
NJJK korte baan in Eindhoven kwamen Lars, Matthew, Cas, Tijn, Sjors, Luna en Meike aan de
start. Er werden mooie persoonlijke records gezwommen en zowel Cas als Luna behaalde
finaleplekken. Ook voor de senioren stond er een Nederlands kampioenschap korte baan op
de agenda. Hier werd HZPC vertegenwoordigd door Björn, Cas, Koen, Serafina, Floor, Isa,
Luna, Meike en Sophie. Deze vond in het laatste weekend voor Kerst plaats in Tilburg. Koen
behaalde knap een bronzen medaille op de 200 meter schoolslag.
Het jaar 2019 werd als vanouds afgesloten met de Swimmeet in Maastricht op 28 t/m 30
december. HZPC was aanwezig met 26 zwemmers die samen goed waren voor 26 medailles,
namelijk 7 goud, 8 zilver en 11 brons. Een mooie 4e plek in het medailleklassement. In het
puntenklassement, dat werd berekend op basis van aantal finaleplaatsen, eindigde HZPC op
een hele mooie tweede plaats. Koen won tijdens dit toernooi een prijs voor beste prestatie
all-in op de 100 meter schoolslag, Judith werd in het masterklassement bij de dames derde.
Het eerste kampioenschap in 2020 was voor de jongsten van de wedstrijdafdeling: Stephan
en Jorn hadden zich gekwalificeerd voor de Jaargangfinale in Leiden en zwommen hier pr’s.
In het tweede weekend van de carnavalsvakantie ging de wedstrijdploeg op het jaarlijkse
trainingskamp. Dit jaar een nieuwe locatie, namelijk in Hengelo.
Vanwege het coronavirus werden alle wedstrijden vanaf half maart helaas geannuleerd. Ook
kampioenschappen aan het einde van het seizoen kwamen te vervallen.
De uitreiking van de jaarlijkse clubkampioenen werden niet zoals gebruikelijk tijdens de
afsluiting van het seizoen gehouden, maar vonden plaats tijdens de start van het nieuwe
seizoen, september 2020. Clubkampioenen bij de heren waren Koen (senioren), Sjors (jeugd)
en Cas (junioren) en bij de dames Judith (senioren), Luna (jeugd) en Isis (junioren). Tevens
werden prestatiemedailles uitgereikt. Een bronzen prestatiemedaille was er voor Serafina,
Cas, Tijn, Isis, Meike, Jorn, Stephan, Sjors en Sophie. Koen en Luna ontvingen een zilveren
prestatiemedaille.
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Masterzwemmen
Weer een jaar voorbij. Daar waar normaal individuele prestaties van de masters en/of
evenementen zorgen voor voldoende highlights is dat nu wel even anders. Corona heeft ons
uiteraard ook flink parten gespeeld. Ondanks de beperkingen hebben we er uiteindelijk toch
nog een redelijk normaal seizoen kunnen afronden.
Na een heerlijk warme zomer, stond menigeen aan het begin van seizoen 2019/2020 te
popelen om weer van start te kunnen gaan. Voor een aantal fanatiekelingen had zelfs de
zomerstop niet gehoeven. Masterzwemmen blijft dan ook onverminderd populair.
De twee avondgroepen en de zaterdagochtend waren andermaal volledig bezet. Wat het
additionele uur op de donderdagmiddag betreft, zijn er wel nog beperkt
instroommogelijkheden. Op de donderdagavond kan nog steeds een baan tussen de
wedstrijdzwemmers en waterpoloërs worden benut.
Vraag en aanbod voor de avondtrainingen zijn en komen voorlopig nog steeds niet in balans.
Om eventueel uit te kunnen breiden, zoeken we nog altijd naar een trainer. Gegadigden
kunnen zich graag melden via masterzwemmen@hzpc-horst.nl.
Een aantal zwemmers van diverse afdelingen hebben mee kunnen trainen voor wedstrijden
en extra trainingen of terugkomen van een periode van ziekte. Dit ging in goed overleg en is
ook altijd weer mooi om in te kunnen voorzien als afdeling masterzwemmen voor de andere
afdelingen.
En toen opeens in maart 2020 werd alles anders. Het bad ging voor (on)bepaalde tijd dicht.
Alle resterende Masterzwem activiteiten werden op advies van het bestuur en de KNZB
voorlopig uitgesteld of uiteindelijk noodgedwongen definitief geannuleerd.
Later, na de eerste versoepeling en rekening houdend met de benodigde 1,5 meter
aanpassingen in het bad, konden de masters met maximaal 30 personen hun trainingen
hervatten. Leden konden daartoe vooraf intekenen en dienden wel de speciale regels op te
volgen, waarvoor dank! Alleen op die manier kon toch nog een gedeelte van het seizoen
worden gered. Verder is vanwege al de misgelopen zwemuren besloten, om ook tijdens de
vakantieperiode / zomer nog een tijdje door te draaien en het zwembad langer te kunnen
benutten.
Pas toen vraag en behoefte niet meer in balans waren en meer Masters hun heil zochten in
het open water van de Kasteelse Bossen is het seizoen afgerond. Het organiseren van de
gebruikelijke droogtraining, welke normaliter de zomervakantie inluidt, bleek echter
vanwege het weer (helaas waren de weergoden ons deze keer niet goed gezind) en de nog
steeds geldende beperkende maatregelen geen haalbare kaart. De activiteit zou, na
eventuele verdere versoepelingen, worden gehouden als aangename eerste training van het
nieuwe seizoen. Zoals we nu echter weten, liep dat echter ook iets anders dan gepland.
Ook zijn er veel masters die ieder voor zich gestelde doelen, hebben behaald of geprobeerd
te evenaren op welke manier dan ook (triathlon, lange baanwedstrijd, open water wedstrijd,
City Swim, Molenbeekdoorkruising). Ook hierin gingen veel geplande evenementen niet
door.
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De jaarlijkse Marièlle Martens Master Wisseltrofee viel het jaar ervoor Henk Brockhoff ten
deel. Hij heeft daarmee vooralsnog geen opvolger en prolongeert voor nu als het ware
virtueel.
Tot maart hebben weer veel masters bijgedragen aan de clubkasversterkende activiteiten.
Door uiteenlopende omstandigheden hebben we gezamenlijk echter niet dat kunnen
bijdragen wat tot dusver eerder wel gebruikelijk was. De bijdrage van de masterzwemmers is
zoals altijd weer hoog en dat is heel mooi om te zien en trots op te zijn.
Ofschoon de garderobe tijdens de carnavalsperiode heeft geleden door perikelen met d’n
Dreumel en de Rozenfeesten in Lottum inmiddels zijn opgehouden te bestaan, is het vooral
nu noodzakelijk om daar waar het kan de club financieel te ondersteunen.
De gratis sponsoring via Sponsorkliks is nog steeds een uitgelezen manier omdat te doen,
zeker nu er zoveel online besteld wordt. De club kan op basis daarvan fijn mee profiteren.
Waarom ook niet? Het voortbestaan is er immers mee gebaat. Andere initiatieven,
voorstellen en/of ideeën zijn uiteraard ook altijd welkom!
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Zwemopleidingen
De afdeling opleidingen is iedere zaterdagmorgen actief. We beginnen om 8.30 uur en er zijn
3 lessen van 45 minuten met 5 minuten pauze tussendoor, zodat we om 11.00 uur klaar zijn
in het wedstrijdbad. In het recreatiebad start om 11.00 nog een superhelden-les van 30
minuten.
De superhelden-les is een les voor zowel ouder als kind vanaf 4,5 jaar. In deze les worden de
basisbeginselen van het zwemmen, zoals watervrij maken en drijven op een speelse manier,
en onder supervisie van een ouder, aangeleerd. Als de zwemvaardigheid goed genoeg is, zal
het kind in de eerstvolgende superspetters groep mogen starten. Het idee achter de
superhelden-les is dus dat het beginniveau tussen de verschillende kinderen in een
superspetters groep ongeveer gelijk is. Inmiddels zijn er al verschillende superspettersgroepen gestart met kinderen die zijn doorgestroomd vanuit superhelden.
Het superspetterdiploma is vergelijkbaar met het C-diploma. Er wordt gestart met het
aanleren van borst- en rugcrawl. Daarna volgen pas de rug- en schoolslag. De kinderen
zwemmen diverse onderdelen met een badmuts en zwembrilletje. Er zijn inmiddels
meerdere groepen die hun diploma hebben behaald. In totaal zijn er op dit moment 9
groepen aan het oefenen voor het superspetters diploma en op korte termijn zal één van
deze groepen afzwemmen.
Naast de zwemlessen, verzorgen we ook trainingen rondom de zwemdiploma’s
zwemvaardigheid 1, 2 en 3, met daarnaast de aanvullingen snorkelen, synchroonzwemmen,
waterpolo, survival en wereldslagen.
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.
In verband met het coronavirus hebben we een hele tijd niet kunnen zwemmen. In mei zijn
we voorzichtig weer begonnen met een aantal groepen en langzaam hebben we dit
uitgebreid. Er is één groep superspetters die al om 08.15 uur begint in verband met de
veiligheidsmaatregelen omtrent het coronaprotocol. Daarnaast is de superhelden-groep op
vanwege de maatregelen opgedeeld in 2 groepen (van 11.00-11.30 uur en 11.30-12.00 uur)
zodat de afstand in het zwembad kan worden gewaarborgd.
Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Mette Coppus als lesgeefster. Pieter
Otten heeft de taak van Angela Hoeijmakers in het bestuur overgenomen en Manon Koster
heeft een aantal administratieve taken van Chantal Vogelzangs overgenomen.
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PR /Sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestaat dit afgelopen seizoen uit twee leden: Eric van Meijel en Jannie
Vollenberg. Voor de Sponsorcommissie is het van belang dat er nieuwe aanwas komt. Jannie
zal uiterlijk einde seizoen (juni 2021) haar taken neerleggen. Eric geeft daarbij aan dat alleen
doorgaan niet wenselijk is. Ook heeft Eric aangegeven in 2022 zijn laatste (carnaval) jaar te
willen draaien. Hierdoor is opvolging enorm urgent.
2019-2020 en doorkijk 2021
Wat
Opbrengst
Rabo clubkas
€ 870,13
Plus sponsoractie

€ 393,00

Rowwen Heze
Kapstok

0 ivm corona
€ 1.700,-

Rundje um ’t hundje
Carnaval Garderobe
Sponsorkliks

0 ivm corona
0 ivm corona
NB

10 bordsponsoren

300 per
bordsponsor

Opmerking voor 2021
Meer aantal stemmen proberen te
bemachtigen d.m.v. mailing en social media.
2021 nog niet bekend of het herhaald zal
worden.
2021 nog niet bekend of het door zal gaan.
In 2020 minder i.v.m. tent huur (€5.400,- in
2019).
Ook in 2021 afgelast i.v.m. corona.
Ook in 2021 afgelast i.v.m. corona.
Meer proberen uit te putten. Sponsorkliks
opnieuw nog een keer onder de aandacht
gebracht worden van de leden d.m.v. social
media en mailing.
Het zou innovatiever moeten worden, niet
meer voor 3 jaar. Het is belangrijk om hier
nieuwe manieren van sponsoren mogelijk te
maken. Kansen bij sponsoren die voor 1 jaar
willen sponsoren direct aangrijpen.
Onderhoud bestaande sponsoren is oké, maar
nieuwe aanwinnen is in deze (corona-) tijd
lastig.

Voor dit jaar, 2020-2021 zal de focus moeten liggen, ook vanuit het bestuur, om nieuwe
invulling te geven aan een sponsor en of PR commissie. De actie rondom bordsponsoren
wordt onderhouden, echter zal vanwege corona het lastig zijn op andere manieren geld te
vergaren.
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Opleidingscoördinator
Trainersopleidingen:
Van april 2020 en september 2020 hebben 3 trainers de opleiding Trainer
Wedstrijdzwemmen 2 gevolgd.
Van september 2019 tot eind 2020 heeft 1 trainer vanuit Waterpolo de opleiding Trainer
Waterpolo 3 gevolgd.
Diverse uitvragen gedaan bij de verschillende afdelingen naar het animo van trainers.
Opleidingen, Synchroonzwemmen en Wedstrijdzwemmen hebben hun pool van
gekwalificeerde trainers uitgebreid. Voor Waterpolo staat nog een uitvraag open voor meer
trainers die geïnteresseerd zijn in het volgen van een opleiding.
EHBO is nog niet volledig van de grond. Vooral bij Synchroonzwemmen is er noodzaak aan.
Deze afdeling heeft wel al een lijst met namen paraat staan voor de EHBO-opleiding te
volgen. Van alle andere afdeling hierover nog geen terugkoppeling gehad. Dit proces loopt
nog, streven is in het eerste half jaar van 2021 afspraken te maken en te starten met het
opleiden van mensen met EHBO.
VOG (peildatum 23-02-2021):
Volgens de administratie zijn van 27 vrijwilligers nog geen VOG in het bezit. Enkelen hiervan
zijn wel al aangevraagd omdat zij recent zijn ingeschreven.
104 vrijwilligers hebben nog een geldige VOG.
Van 37 vrijwilligers is de VOG bijna 3 jaar oud. De planning is dat in de loop van 2021
vrijwilligers benaderd gaan worden voor het vernieuwen van de VOG.
Vertrouwenscontactpersonen (VCP):
Tot slot ben ik verder aan het opstarten voor VCP. Vanuit Sport aan de Maas is facilitering op
het gebied van training VCP, waarvoor ik mij heb opgegeven. Ook is het
samenwerkingsverband VCP door de combi Corona en de stekker die uit Afslag 10 is gegaan
niet echt van de grond gekomen. Wel heb ik het initiatief genomen – in samenwerking met
Ellen Thijssen van Sport aan de Maas – om dit in 2021 weer van de grond te krijgen, dan wel
te peilen hoe het animo is. Mede ook vanuit de gedachte dat we bij een toekomstig
samenwerkingsverband van verenigingen over pakweg 10 jaar beter kunnen zorgen dat we
als 1 blok richting bijv. een gemeente kunnen treden.
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G-zwemmen
Het ledenaantal bij het G-zwemmen is redelijk stabiel gebleven het afgelopen jaar. Door de
groei van de wedstrijdgroep hebben we geschoven met een aantal deelnemers naar de
andere groep. Daarnaast hebben we zowel het wedstrijdbad als het recreatiebad tot onze
beschikking.
Bij de recreatiegroep is het aantal wisselend. 1 deelnemer kan alleen komen zwemmen als
er begeleiding bij aanwezig kan zijn vanuit de groep. Dit in verband met 1 op 1 begeleiding
en epilepsie.
Voor het G-zwemmen is er geen beleid over de grootte van de groep en aantal vrijwilligers.
Hoe gaan we om met de verschillende ziektebeelden en hoe willen we dat begeleiden. Er is
een gesprek geweest met de sportconsulent van de gemeente, we hebben beleidsplannen
opgevraagd van andere partijen. Tot op heden is er nog geen duidelijk beleid rondom de
coördinatie van het G-zwemmen. Belangrijk is dat er een beleidsplan gemaakt wordt zodat
het G-zwemmen op een juiste manier plaats kan vinden.
Het aantal vrijwilligers is uitgebreid met 1 persoon. De uitbreiding van het aantal vrijwilligers
is wenselijk zodat er meer achtervang is bij uitval.
De samenwerking met het zwembadpersoneel verloopt prettig. Ze bieden ondersteuning
tijdens het zwemmen als nodig is.
Helaas hebben we vanaf half maart niet meer kunnen zwemmen met de G-zwemmers in
verband met COVID-19. De doelgroep is kwetsbaar en de looproutes in het zwembad maken
het begeleiden van de deelnemers niet mogelijk.
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