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Het voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021.

Het was wederom een vreemd seizoen en helaas beginnen we te wennen aan “het nieuwe
normaal”. Het seizoen begon op 1,5e meter en kende vervolgens een lockdown van maar
liefst vijf maanden. We hebben het gehele seizoen niet of nauwelijks wedstrijden kunnen
zwemmen. Vanaf april 2021 mochten we elkaar gelukkig weer wat vaker ontmoeten.
Verschillende afdelingen gingen hier creatief mee om. Denk daarbij aan digitale trainingen of
buitentrainingen. Gelukkig mochten we vanaf mei 2021 dan eindelijk weer het water in.

Wij willen jullie als leden hartelijk danken voor jullie geduld en medewerking het afgelopen
seizoen. Er werd fantastisch door jullie gewerkt om er aan alle kanten het beste van te
maken. Dank daarvoor.

Wij als bestuur blijven vooruit kijken en hoop houden dat er betere tijden aankomen. Echter,
we zien ook een aantal uitdagingen die daarbij op ons af gaan komen die we als gehele club
moeten zien te ondervangen. Aanhoudende coronamaatregelen, maar ook regel- en
wetgeving die steeds meer van onze vereniging verwachten. Dit zijn zaken die uiteraard
onze uiterste aandacht krijgen.

Het bestuur
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Samenstelling bestuur
Bestuur

Taak

Voorzitter Vacature - kandidaat Roy Verstappen
Eerder: Rianne Selten

Secretaris Vacature - kandidaat Josette Lith
Eerder: Marianne Derks

Penningmeester Vacature
tijdelijk ingevuld door Martijn Lenssen

PR/sponsorcommissie Vacature
Eerder: Jannie Vollenberg

Algemeen bestuurslid Vacature

Afd. Opleidingen Pieter Otten

Afd. Synchroonzwemmen Mieke Thielen

Afd. Waterpolo Daniëlle Vullings

Afd. Wedstrijdzwemmen Vacature
Kandidaat aanwezig

Afd. G-zwemmen Nicole van Stipdonk

Ondersteunend:

Masterzwemmen Marièlle Martens

Opleidingscoördinator Loes Houben

Vertrouwenscontactpersoon Loes Houben

Vertrouwenscontactpersoon Hans van der Ham

Ledenadministratie Hay Janssen

Urenregistratie Hay Janssen

Commissie Waterpolo

Taak

Voorzitter Tom Vullings

Secretaris Annelies Mol-Grifioen

Algemeen Alex Maas
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Algemeen Marc Claassens

Bestuursafgevaardigde Daniëlle Vullings

Algemeen Kelly Jacobs

Commissie Synchroonzwemmen

Taak

Voorzitter Mieke Thielen

Secretaris Mieke Jenniskens

Penningmeester Marij Kellenaers

Afgevaardigde trainers Roos Gielen

Algemeen Esther van der Vight

Algemeen Helmie Vullings

Algemeen Vacature
Eerder: Loes Houben

PR Christa Duijndam

Commissie Wedstrijdzwemmen

Taak

Voorzitter Vacature

Secretaris Floor Weijmans

Penningmeester Maaike Hagens

Afgevaardigde trainers Silvester van Pommeren

Vervoercoördinator Maaike Hagens

Officials Manon van Kuijk

Miniorencoördinator Nico en Christel Jacobs

Notulist en algemeen Judith van Meijel

Ondersteunend:

Contactpersoon naar verenigingen Gerda Birsak

Wedstrijdinschrijvingen Edwin Veens

Afgevaardigde bestuur Marièlle Martens (tijdelijk)
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Commissie opleidingen

Taak

Voorzitter Pieter Otten

Algemeen Mirthe Driessen

Algemeen Manon Koster

Algemeen Ellen van Ochten-Brouwer

Algemeen Angela Hoeijmakers

Commissie PR/Sponsor

Taak

Voorzitter Vacature

Secretaris Vacature

Activiteiten Vacature
(eerder Jannie Vollenberg)

Activiteiten Vacature
(Eerder Eric van Meijel)

Sponsoring Vacature

PR clubbreed Vacature
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Het bestuur

Corona
Een van de grootste uitdagingen die wij ervaren als bestuur zijn de coronamaatregelen. Als
binnensport welke zich in een zwembad huisvest blijven wij een erg kwetsbare sport. In het
seizoen 2020-2021 hebben wij een lockdown gekend van bijna vijf maanden zonder
zwemtrainingen. Financieel was het haalbaar om vier maanden contributie te compenseren
naar onze leden en dan nog voldoende resultaat als buffer voor de komende jaren over te
houden. De superspettersleden hebben een compensatie van twee maanden ontvangen.
Negen zwemmers hebben aangegeven geen compensatie te willen. De groei van ons
ledenaantal is gestagneerd in deze periode en zelfs bij sommige afdelingen aan het
teruglopen. Een uitzondering op deze trend is de Superspettersafdeling. Ledenwerving is
dan ook een van de aandachtspunten voor de komende periode.

Vanuit de overheid wordt de beheerder van het zwembad (de gemeente) verplicht om
momenteel een toegangscontrole te doen bij het zwembad. Iedereen vanaf 18 jaar met een
geldige QR-code mag het zwembad binnen. Het bestuur houdt zich objectief in deze
discussie hierover. Immers zijn wij een bestuur welke 500 leden met 500 meningen
vertegenwoordigt. Wij volgen wet- en regelgeving en de richtlijnen van de KNZB. Wij zullen
uiteraard de consequenties van deze wet- en regelgeving terugkoppelen aan de KNZB en
de gemeente.

Zwembad
Zoals vorig jaar al aangegeven komt er de komende tien jaar in ieder geval nog geen nieuw
zwembad. Dit wil zeggen dat het huidige zwembad, Zwembad De Berkel, een stevige
renovatie zal moeten ondergaan. Als zwemclub zijn wij in gesprek met de gemeente hoe en
wanneer dit gaat plaatsvinden. Helaas is er op dit moment nog niet voldoende informatie
hierover bekend om te delen. Weet dat het onze aandacht heeft en dat wij als grootste
belang hebben dat onze beschikking tot het zwembad zo kort mogelijk of zelfs niet wordt
onderbroken.

Clubkleding
Een van de aandachtspunten is ook het opnieuw opzetten van een kledinglijn van de club.
Momenteel is de kleding uitgezocht en wordt deze gepast door een aantal van onze
zwemmers, als proefstuk. Hier volgt komend seizoen dus meer informatie over.

Invulling vacatures
Zoals jullie kunnen zien zijn er behoorlijk wat wisselingen en vacatures. We zijn dankbaar
voor de nieuwe leden die zich bij ons hebben gevoegd. We blijven een club van 524 leden.
Dit leidt dat er veel functies zijn binnen de club. We blijven dan ook constant op zoek naar
vrijwilligers die op wat voor manier dan ook hun steentje willen bijdragen.
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Regel- en wetgeving: WBTR
Naast de AVG is er ook een nieuwe wetgeving geïntroduceerd per 1 juli 2021: de WBTR. De
WBTR is in het leven geroepen om de positie en plichten van bestuursleden te
verduidelijken. Het richt zich op vastlegging van beslissingen en financiële processen. Ook
stelt het regels rondom belangenverstrengelingen. Kortom, er wordt gesproken over “goed
bestuur”. Wij als bestuur van de zwemclub hebben ervaren dat we al veel zaken goed op
orde hebben omtrent deze wetgeving. Er zijn een aantal kleine aandachtspunten waar we de
komende periode mee aan de slag gaan. Uiteindelijk zal dit leiden tot een statutenwijziging
welke in de ALV van seizoen 2021-2022 zal worden voorgelegd.

Opleidingscoördinator
Roy Verstappen heeft zijn taken overgedragen aan Loes Houben. Loes zal voortaan
verantwoordelijk zijn voor het regelen van opleidingen voor de vrijwilligers van onze club.
Daarnaast staat Loes opgesteld voor het beheren van de VOG’s van de vrijwilligers van
onze club. Ook is Loes samen met Hans van der Ham de vertrouwenscontactpersoon van
deze club en zal zij toezien op de regel- en wetgeving die dit met zich meeneemt.

G-zwemmen
Voor het G-zwemmen is er vorig jaar geen enkele training geweest. Vandaar dat er geen
apart jaarverslag is rondom het G-zwemmen. Voor deze zwemmers is er het hele jaar geen
contributie geïnd.

PR
De sponsorcommissie bestond 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 en Eric zullen namelijk vanaf het huidige seizoen hun taken neerleggen. Hier is
dus een urgent probleem.
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Wedstrijdzwemmen
Het zwemseizoen 2020-2021 begon in september met een leuke teamactiviteit. Zowel
minioren, junioren, senioren als trainers en coaches kwamen in de Kasteelse bossen in
Horst samen om een aantal leuke teamactiviteiten te doen, waaronder een bootcamp,
boogschieten en jeu de boulen. Aan het einde van deze middag werden de clubkampioenen
van vorig seizoen bekend gemaakt.

Een dag later stond de eerste miniorenwedstrijd op de wedstrijdkalender. De eerste
wedstrijd sinds lange tijd en voor enkele minioren zelfs de eerste wedstrijd ooit! Er werden al
mooie prestaties neergezet.

In oktober stond de eerste verenigingscompetitie op de agenda. HZPC kwam voor het
tweede seizoen uit in de Hoofdklasse/Eredivisie. Door de coronamaatregelen een hele
andere soort wedstrijd: geen publiek, niet aanmoedigen, zonder trainingstenue naar de
voorstart en niet gezamenlijk naar de estafettes. Ondanks de extra maatregelen waren de
zwemmers blij om eindelijk weer een wedstrijd te mogen zwemmen. HZPC eindigde in de
gevarenzone voor degradatie, maar omdat dit de eerste en tevens de laatste
competitiewedstrijd van het seizoen was, waren er geen promoties en degradaties. HZPC
zien we komend seizoen dus wederom terug in de Hoofdklasse!

Vanwege het coronavirus werden alle wedstrijden vanaf november helaas wederom
geannuleerd.

Cas Verstegen maakt deel uit van de KNZB jeugdselectie en mocht vanwege zijn
talentenstatus door blijven trainen in Eindhoven. In juli 2020 behaalde hij tijdens een
kwalificatiewedstrijd de limiet voor de EYOF (European Youth Olympic Festival) op de 100
meter schoolslag. Dit is een Olympisch evenement dat eens in de twee jaar wordt
georganiseerd. Vanwege corona kon deze wedstrijd geen doorgang vinden. Als vervanging
werd door de KNZB een trainingsstage in Portugal georganiseerd.
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Waterpolo
Na een roerig seizoen waarin weinig waterpolo is voorgekomen is op het moment van
schrijven het seizoen van 2021-2022 al even onderweg.

Na het abrupt stilleggen van alle competities maart 2020 hebben we verschillende periodes
gehad waarin het waterpolo helemaal heeft stil gelegen. De trainingen hebben veelal
doorgang gevonden, echter met verschillende beperkingen. En vanaf september 2020
mochten er onder strenge voorwaarden toch weer wedstrijden gespeeld worden wat helaas
voor korte duur was, na 2 weken wedstrijden spelen lag de competitie namelijk weer stil
waarna zelfs de trainingen enkele maanden helemaal stil hebben gelegen.

In het voorjaar van 2021 mochten de trainingen weer opgepakt worden waarna er vanaf
september eindelijk weer wedstrijden gespeeld mochten en konden worden. Het is als een
uitdaging ervaren om alle teams compleet en gevuld te houden, echter mogen we
momenteel van geluk spreken dat we alle teams van 2020-2021 in het huidige seizoen weer
hebben spelen.
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Synchroonzwemmen
Een heel bijzonder seizoen ligt achter ons. Een seizoen en een periode die we allemaal
nooit gaan vergeten.

In september 2020 zijn we op 1,5 meter afstand weer gestart met trainen, na een zomer
waarin we evengoed aan onze conditie zijn blijven werken. We hebben in plaats van een
kampweekend een gezellige kampdag gehad voor onze jongste zwemsters, waarin sport,
spel en de doelen voor het komend jaar centraal stonden. Helaas werd het trainen in oktober
al voor een periode van drie weken onderbroken door covid. Waar we in het najaar nog een
paar trainingen hebben gehad, werd vervolgens alles volledig platgelegd en kenden we
opnieuw een periode van lockdown.

Dit seizoen zaten er dan ook geen wedstrijden in en ook zeker geen show.

In april 2021 zijn we een samenwerking aangegaan met de voetbalclub Wittenhorst in Horst.
We waren welkom om in hun sportpark te komen trainen. De behoefte om elkaar weer te
zien was erg groot. En zo waren we elke zaterdagochtend en dinsdagavond met jong en oud
actief op het land buiten, i.p.v. in het water.

In mei 2021 mochten we dan eindelijk weer het water in. De rest van het seizoen heeft in het
teken gestaan van het weer opbouwen van de conditie en teambuilding. Alles natuurlijk op
1,5 meter afstand. Kortom, liften en patronen oefenen, dat zat er nog eventjes niet in.

Aantal leden aan het start van het seizoen: 48 zwemsters

Aantal leden aan het einde van het seizoen: 43 zwemsters

Er zijn verder helaas geen resultaten te benoemen.
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Masterzwemmen
Wederom een jaar voorbij maar hoe…. Niet te beschrijven, wanneer we het van tevoren
hadden geweten. Daar waar eerder individuele prestaties van de masters en/of
evenementen zorgen voor highlights geldt nu nog steeds niet. Corona heeft ook ons dit jaar
weer flink parten gespeeld met andermaal nogal wat beperkingen.

Na de zomerbreak kon het seizoen 2020/2021 gelukkig van start gaan, zei het met de
algemene beperkingen van voor de stop. Echter in oktober 2020 was het gedaan met de
pret. Het bad ging weer voor (on)bepaalde tijd dicht. Alle resterende Masterzwemactiviteiten
werden op advies van het bestuur en de KNZB voorlopig uitgesteld of geannuleerd.

Na een lange winter zonder, konden er in het voorjaar een heel groot deel van de masters
hun trainingen, rekening houdend met de 1,5 meter, hervatten na opgave vooraf. Ter
compensatie van de gemiste uren is er tijdens de vakantieperiode nog een tijdje
doorgezwommen.

De twee avonduren en de donderdagmiddag groepen werden aangevuld met leden van de
zaterdagochtend. Daarmee konden we bijna geen nieuwe mensen de groep aanvullen en
dus waren er nog altijd beperkte instroommogelijkheden.

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.

Ofschoon de clubkasversterkende activiteiten wat zijn opgedroogd gedurende de afgelopen
jaren, hebben de masters daar waar het wel kon hun bijdrage geleverd.

Op naar een fijn en sportief volgend masterseizoen 2021/2022.

Marièlle Martens

HZPC Masterzwemmen
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Opleidingen
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. Om 11.00 en 11.30 starten er nog 2 groepen superhelden in het
recreatiebad. Voor de superspetters begint 1 groep om 8.15.

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
superspetters-groepen 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. Dit jaar zijn er drie groepen in totaal
afgezwommen, wat neer komt op 14 kinderen die dit superspetters diploma gehaald hebben.

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.

Normaal wordt er drie keer per jaar een ochtend georganiseerd door een andere afdeling
van de zwemclub, het wedstrijdzwemmen, het synchroonzwemmen 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. Helaas hebben we
dit afgelopen jaar niet kunnen doen. Hopelijk komt dat komend seizoen weer terug.

Ondanks de terugkerende maatregelen dit seizoen en de EHBO-cursus die gevolgd wordt,
hebben we toch alle groepen kunnen draaien. Speciale dank nog aan onze invallers Keanu
en Koos die ons hebben geholpen.

Het afgelopen jaar hebben we helaas van een flink aantal mensen afscheid moeten nemen
bij de opleidingen: Koos, Anouk, Margo en Natascha. Nogmaals dank voor jullie inzet,
hopelijk kunnen jullie ooit nog eens terugkomen. Gelukkig hebben we ook nieuwe gezichten
mogen verwelkomen die ons willen komen helpen op de zaterdag: Pien, Emma, Evelien en
Rob onze stagiair.


