
ZZ
vvvv

ss  
NN

IIEE
UU

WW
SS

BB
RR

IIEE
FF

  
mmaaaarrtt  22001199

In deze nieuwsbrief:

- Nieuws uit het bestuur

- ZVVS maakt zelf kleedkamers en bad schoon

- Zwemvierdaagse 

- Grote Clubactie - ZVVS Hoodies 
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Nieuws van het bestuur

Nieuwe leden in Maassluis (voorheen De Steenen Dijck) 

Het bestuur van ZVVS heeft, mede op verzoek van

de gemeente Maassluis, besloten om de leden én

hun zwemuurtje van de Omnisport vereniging De

Steenen Dijck over te nemen. De vereniging was al-

leen nog wekelijks actief met zo’n 20 gehandicapte

zwemmers, elke donderdag van 19.15 tot 20.00 in de

DolFijn. Het enige bestuurslid stopt ermee en daar-

mee was het voortbestaan in gevaar. Dat vonden we

als bestuur jammer en omdat we geen gehandicap-

tentak hebben, terwijl ons dat vaker gevraagd wordt,

leek het ons een goed idee om voor deze groep hun

zwemuurtje te waarborgen en misschien zelfs uit te

breiden.

We overwegen daarvoor een aparte commissie bin-

nen ZVVS in te stellen, maar eerst waarborgen dat

het door kan gaan. In elk geval is het een kostenneu-

trale wijziging, dus er gaat geen geld van de leden

van ZVVS naar deze nieuwe tak en andersom ook

niet. We doen in 2019 ervaring op en hebben de toe-

zegging van de gemeente Maassluis dat het tekort

gedekt wordt. Het toezicht wordt gedaan door DolFijn

en alle zwemmers hebben een persoonlijk begeleider

voor eventuele hulp bij aan-uitkleden, zwemmen en

vervoer. Die begeleiders komen niet van de vereni-

ging.

Vanuit De Steenen Dijck is er wel een begeleider om

het contact met de vereniging te houden, omdat er

geen vervanger voor haar is zoeken we binnen ZVVS

of hun kennissen mensen die het leuk vinden om de

taak van die ene begeleider te verlichten. Eén van

onze leden heeft aangegeven te willen helpen, mis-

schien zijn er nog meer?

Wie interesse heeft om het bestuur te helpen, of 

door er te zijn, of door iets in de nog op te richten

commissie te betekenen: Laat het weten en mail

voorzitter@zvvs.nl

Zvvs maakt zelf kleedkamers en bad schoon.

Niet iedereen weet het, maar elke avond huurt ZVVS

het bad, ook op zaterdag en soms op zondag.  Na af-

loop van trainingen (behalve op woensdag) en wed-

strijden maken de leden zelf het bad schoon en de

kleedkamers én de toiletten. Waarom dat is leest u

verderop. Bedenk dat alleen de waterpolo afdeling en

de trimzwemmers van donderdag met deze schoon-

maaktaak zijn belast, zij trainen als laatste en hebben

de meeste wedstrijden in het weekend. De wedstrijd-

zwemmers en de onderwater-hockeyers, maken op

hun beurt schoon na hun extra trainingen in sommige

weekenden.

We vragen de leden die in de vroege avond zwem-

men, de leszwemmers en de wedstrijdzwemmers  om

de andere leden te helpen en het de schoonmakers

niet moeilijk te maken. Dus graag de toiletten netjes

houden en uw kinderen begeleiden naar het toilet. De

kleedkamers netjes houden en geen rommel achter-

laten in de kleedkamers of op de tribunes.

Veel leden weten niet waarom we dat doen. Het is

een afspraak met het management van De Kulk

omdat we hiermee een lager huurtarief hebben kun-

nen bedingen.  De Kulk hoeft geen personeel in de

late avonduren en weekends te laten werken, wat

extra duur is. 

De zwemvierdaagse: van 10 t/m 14 juni

Dit jaar is de zwemvierdaagse van maandag 10 juni

(2e pinksterdag) tot en met vrijdag 14 juni. De data

zijn gekozen in overleg met onze vrienden van de

VRB, die op woensdag altijd een deel van hun trai-

ningstijd aan ons afstaan.

Dit jaar start de vierdaagse om 18.30 en niet om

18.00 zodat de zwemtrainingen ongehinderd door

kunnen gaan. Daarvoor hebben we iets minder tijd,

maar andere jaren bleek dat we altijd ruim op tijd

klaar zijn.

Het maximale aantal deelnemers is 250 en de 

inschrijving opent op 1 mei 2019.
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ZVVS op weg naar kampioenschap A klasse

Met nog 2 wedstrijden te gaan in de regionale competi-

tie is het kampioenschap binnen handbereik. Zaterdag

9 maart en zaterdag 30 maart worden de wedstrijden in

Dordrecht gezwommen. 

Het zijn beide wedstrijden in het 50m bad. We hebben

nu bijna 100 punten voorsprong op de nummer 2. Het

wordt dan ook een spannende strijd om deze plaats

vast te houden en het kampioenschap binnen te sle-

pen. Uiteraard is dat de wens, dus zwemmers succes,

ga voor mooie persoonlijke records en dan kunnen we

met elkaar naar het kampioenschap zwemmen. 

Promotie naar hoofdklasse binnen handbereik

Ook in de landelijke competitie doen we het geweldig.

Zijn we vorige jaar nog kampioen geworden van de B-

klasse en gepromoveerd naar de A-klasse. Nu doen we

zelfs mee voor promotie naar de hoofdklasse. 

Het allerhoogste competitie niveau binnen het zwem-

men. Een topprestatie van de zwemmers. Op zondag

24 maart zwemmen we de laatste competitiewedstrijd

in Oosterhout. Dan wordt het knallen met zijn allen om

de 3e plaats vast te houden en daarmee te promove-

ren. Laten we ervoor gaan en het competitie seizoen

geweldig afsluiten. Succes zwemmers.

De zwemcommissie: Informatie uit De REZ commissie

Vanwege diverse jaarlijkse feestdagen kunnen de

zwemlessen op de volgende dagen helaas geen door-

gang vinden.

Vrijdag 19 april Goede vrijdag

Maandag 22 april Tweede paasdag

Zaterdag 27 april Koningsdag

Donderdag 30 mei     Hemelvaartsdag

Maandag 10 juni   Tweede pinksterdag 

Om organisatorische redenen kunnen deze lessen niet

worden ingehaald.

__________________________________________

ZVVS is veel meer dan alleen de zwemlessen. Wij

doen ook aan waterpolo, wedstrijdzwemmen, snorke-

len, trimzwemmen en zelfs onderwaterhockey. Als u

daar regelmatig meer over wilt lezen, kijk dan op onze

site: zvvs.nl of onze facebook pagina’s.

__________________________________________

GEEN DIPLOMA ZWEMMEN

Leerlingen waarvan de ouders een contributie achter-

stand hebben, mogen wij van het bestuur niet selecte-

ren voor het proefzwemmen en diplomazwemmen.

Niet vergeten: elke eerste week van de maand zien wij

graag dat alle kinderen gekleed komen zwemmen.

Voor groepje 1 tot en met 4 is een shirt voldoende!

Let U alstublieft ook op de volgende zaken:

- Het is zeer af te raden om binnen een uur voor de

zwemles een uitgebreide maaltijd te nuttigen.

- Wacht U tot de aanvang van de les bij de douches of

de kleedruimtes.

- Neem geen waardevolle spullen mee naar het zwem-

bad. Laat ook sieraden thuis. Als deze tijdens het 

zwemmen kwijt raken zijn ze direct onvindbaar.

- Het is vanwege de hygiëne verboden om met buiten-

schoenen aan in de zwemzaal te komen. Daar moe-

ten blauwe beschermhoesjes om en die zijn bij de 

receptie verkrijgbaar.

Tot slot het verzoek om na gebruik de kleedruimtes en

toiletten netjes achter te laten. Bij het aantreffen van

een defect of vuiligheid graag hiervan melding maken

bij de zwemleiding.



Grote clubactie – ZVVS hoodies

Een aantal jeugdleden hebben

gelopen voor de Grote Clubactie,

uiteraard met doel om zoveel

mogelijk geld op te halen. En

veel geld ophalen, dat is gelukt.

Als vereniging hebben we dit om-

gezet naar iets tastbaars en blij-

vend. 

De opbrengst is gebruikt om de

actieve wedstrijd zwemmende

jeugdleden een donkerblauwe

hoodie met het ZVVS-logo te

geven. Het logo staat zowel op de borst als op de rug. Hoe

tof is het om de zwemmers in dezelfde trui te aanschouwen,

zo geven we een mooi visitekaartje af.

De jeugdleden die een hoodie krijgen zijn inmiddels bena-

derd. Uiteraard wilden we iedereen de mogelijkheid geven

om in het bezit te komen van deze geweldige hoodie. En is

hierover gecommuniceerd naar de leden. Mocht je het ge-

mist hebben en wil je toch nog een hoodie aanschaffen, laat

dit dan direct weten aan Corina Erkens of Elke Helmus.
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Begin open water zwemmen

Ook al stoppen de competities al in maart, het zwems-

eizoen is gelukkig nog niet afgelopen. Zowel in de

vierkamp, LAC-LAM, Minioren-Junioren circuit komen

er nog wedstrijden aan. En het lange baan seizoen

voor de regiokampioenschappen in mei en de Neder-

landse junioren jeugdkampioenschappen in een juni is

ook weer in volle gang. Via de mail wordt informatie

over de wedstrijden verstuurd. 

Enne als het binnen seizoen is afgelopen kan je bui-

ten lekker verder zwemmen. Het open water seizoen-

start dan weer.  En het is nog ver weg, maar 10 en 11

augustus is het Open Nederlands Kampioenschap

Open water zwemmen en hebben wij als ZVVS mede

de organisatie. Dus mocht je nu al weten dat je tijd en

zin hebt om mee te helpen? Laat het ons weten.

Algemene vergadering op 15 april

De jaarlijkse algemene vergadering is dit jaar op

maandag 15 april in het clubhuis om 20.00. 

Alle leden ontvangen enkele weken tevoren een uitno-

diging per mail of per post. Onderwerpen zijn de jaar-

verslagen van bestuur en commissies, de financiële

jaarrekening 2018 én de begroting 2019. 

Vanwege de onduidelijkheid over de BTW op sportac-

commodaties hebben we deze keer niet in december

2018 vergadert over de begroting 2019. 

Inloop op 11 en 15 maart. Welke vragen of ideeën

heb jij om de afdeling nog sterker, leuker, beter te

maken?

De vereniging draait om vrijwilligers, eenieder zet

zich met enthousiasme en plezier in voor alle zwem-

mers vanaf de minioren tot aan de masters. Dit doet

een groep mensen door het geven van trainingen en

het organiseren van (deelname aan) wedstrijden en

de organisatie van officials. Taken die het hele sei-

zoen doorlopen en die (soms) wekelijks inspanning

vragen en die zo goed mogelijk in het belang en ple-

zier van de zwemmers worden gedaan. De trainers

zijn voor (ouders van) zwemmers vaak het aan-

spreekpunt. Maar soms kan het zijn dat je toch niet

met je vraag, suggestie of andere zaken bij ze te-

recht kan. Vandaar dat er inloop is op maandag-

avond 11 maart en 15 maart tijdens of na de training

kun je terecht bij Elke. Ze is dan aanwezig in het

zwembad of in de kantine en gaat graag het gesprek

met je aan. 

Nog steeds op zoek naar aanvulling wedstrijd-

secretariaat gezocht

De wedstrijdzwemafdeling zoekt vrijwilligers die wil-

len helpen bij het wedstrijdsecretariaat. Lijkt het je

leuk om zwemmers uit te nodigen voor wedstrijden,

de inschrijving te regelen met/bij andere verenigin-

gen en daardoor meer betrokken te zijn bij de vereni-

ging? Laat het dan weten aan een trainer of aan

Elke. Zij kunnen je meer informatie geven en je kan

altijd een keertje mee draaien om te zien of de werk-

zaamheden iets voor je zijn. 

Kamp

Soms horen we geluiden en ideeën over een jeugd-

kamp. Gezellig een paar daagjes met je zwemvrien-

den op pad en plezier hebben. Hoe zo’n kamp eruit

zou moeten gaan zien, dat kan nog helemaal inge-

vuld worden. Want er zijn mensen nodig om het te

organiseren en deze zijn er nog niet. Lijkt het je leuk,

om eens met een aantal mensen te brainstormen

over de mogelijkheden en ideeën? Geef het door aan

Elke, ook te bereiken via zwemcommissie@zvvs.nl 

De zwemcommissie:
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Gertjan van der Vaart & Fenny de Graaf

Lay-out: Bart Zandstra

Redactie:

Reacties:

secretaris@zvvs.nl                                     

Vanuit de ledenadministratie

Betaling contributie: 

Nieuwe leden zijn het per 2018 verplicht, maar ook veel an-

dere leden hebben dit jaar gebruik gemaakt van de automa-

tische incasso. In het begin waren er, zoals vaak met iets

nieuws, wat kinderziektes maar nu loopt het goed. Voor

zowel de leden als de penningmeester is dit een uitste-

kende manier van innen, minder contributieachterstanden.

Wilt u er ook gebruik van maken of wilt u informatie stuur

dan een mail naar: ledenadministratie@zvvs.nl

of via tel: 06-12183613 / 010-4358722.

Nieuwe wet op de privacy: 

Enige tijd geleden hebben alle leden of ouders van leden

een mail gehad van het bestuur met informatie over de

nieuwe wet op de privacy. In de vorm van een brief van het

bestuur, het privacy reglement, en een toestemmingsverkla-

ring.

De bedoeling is dat deze toestemmingsverklaring wordt in-

gevuld en teruggestuurd naar de ledenadministratie. Veel

leden hebben dit gedaan maar ook veel leden nog niet.

Daarom via deze nieuwsbrief nogmaals een oproep: heeft u

het nog niet gedaan, vul de toestemmingsverklaring alsnog

in en stuur het terug naar de ledenadministratie: digitaal

naar ledenadministratie@zvvs.nl of per post naar:

ZVVS/ledenadministratie

p/a Johannes van Bijnenstraat 26 

3132 AE Vlaardingen.

De Waterpolocommissie:

Nieuwe competitie betekend op alle fronten

nieuwe mensen nodig !!!!!!!!!

De waterpolocommissie is alweer druk aan het werk

voor de nieuwe competitie die in september van start

gaat, het lijkt vroeg maar dat is het niet, de teams

moeten namelijk al in april worden opgegeven.

Er moet gekeken worden wat er aan teams  inge-

schreven kan worden, coaches en trainers stoppen

aan het einde van het seizoen dus daar moeten ook

nieuwe mensen voor worden gezocht, scheidsrechters

zijn ook elk jaar nodig, er komt binnenkort een nieuwe

cursus dus ook daar moeten nieuwe mensen naar toe.

Ook wordt er al gekeken naar het trainingswater,

wordt dit wel efficiënt genoeg gebruikt en kan dit mis-

schien beter ?

Zoals je ziet is er  weer genoeg te doen, de waterpolo-

commissie kan hierbij wel wat hulp gebruiken, zou je

trainer/coach bij een jeugdteam willen worden volgend

seizoen, wil je wellicht wat wedstrijden gaan fluiten in

de regio Rotterdam, zou je misschien in de waterpolo-

commissie willen plaatsnemen om samen oplossingen

te bedenken en ervoor te zorgen dat alle waterpoloërs

weer kunnen gaan spelen en trainen ? geef je dan

a.u.b. op via mail aan waterpolo@zvvs.nl

Zonder jullie hulp lukt het niet, lid zijn van een vereni-

ging betekend meehelpen waar je kan zodat wij met

elkaar onze geweldig leuke sport kunnen blijven beoe-

fenen!

Waterpolo in de haven

Vanwege het grote succes van  " waterpolo in de

haven"  in 2018, organiseren wij het dit jaar weer! Dus

reserveer alvast de datum : zaterdag 29 juni vanaf 12

uur. Meer informatie volgt. 

Het is promotie voor ZVVS en voor het waterpolo en

het is vooral een leuk ZVVS-feestje voor alle deelne-

mers en voor het publiek. Natuurlijk rekenen we dan

op net zulk mooi weer als in 2018.


