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JAARVERSLAG 2021 BESTUUR  
 

Samenstelling bestuur  
Voorzitter    Fenny de Graaf 
Penningmeester   Alain van der Meer 
Secretaris    Gerrit Buijs 
Lid     Johan van Hees  
Lid     Elke Helmus tot 30-8-2021 
Lid     Mark Hendriks  
 
 
Bestuur ondersteuning & Notulist  Marja Louter 
 

 
Belangrijkste gebeurtenissen in 2021 
Voor het tweede jaar op rij is er veel energie en tijd besteed aan de gevolgen van Covid-19, het 
Coronavirus. Er waren meerdere periodes van lock down te betreuren, het jaar 2021 begon en eindigde 
ermee. Er was geen normale zwem-en waterpolocompetitie. We hebben weer meermalen de 
protocollen moeten herzien en eind 2021 zelfs controle moeten inhuren op de coronatoegangspas. 
  
Het bestuur heeft besloten de leden in die periodes te ontheffen van het betalen van contributie, zoals 
ook in 2020 is gebeurd. Leden mochten doneren of storneren. En heel veel leden hebben ‘gedoneerd’. 
Anderzijds hebben we ook meer opzeggingen gehad van de sportafdelingen omdat voor velen de lock 
down een trigger was om zich te bezinnen op het lidmaatschap. 
 
We hebben afscheid genomen van het bestuurslid namens de zwemcommissie, Elke Helmus, zij trad 
af als voorzitter van de zwemcommissie en die functie is gekoppeld aan het bestuurslidmaatschap.  
Daarmee ontstond er een vacature die tijdelijk wordt vervuld door Johan van Hees. Hij is samen met 
de zwemcommissie bezig om de commissie en de afdeling klaar te maken voor de toekomst. 
 
Opmerking: de commissies hebben over het jaar 2021 geen Jaarverslagen gemaakt, we overwegen 
vanaf 2022 hun informatie te integreren in dit verslag. 
 

 
Waar zijn we tevreden over 
We kunnen ook op een positieve manier terugkijken op 2021, behalve het ‘doneren of storneren’, was 
er het zwemmen in buitenbad Pernis van begin maart tot half april. We huurden daar zeven uur per 
week, waarvan drie uren gereserveerd waren voor zwem-en waterpoloselecties en vier voor alle 
zwemmers. Samen zwemmen in de kou gaf een groot saamhorigheidsgevoel, we hebben ervaren dat 
wedstrijdzwemmers, waterpoloërs en trimzwemmers elkaar kunnen vinden. We hebben voor het huren 
van Pernis een subsidie gehad van het Schiedam-Vlaardingen Fonds. 
 
En ook in 2021 hebben we, ter compensatie van gemiste lessen in het voorjaar, in de zomervakantie 
extra zwemles gegeven. De instructeurs waren weer allemaal bereid om in de zomer door te gaan en 
dat is een compliment waard. Ook veel trainingen gingen gewoon door. Met dank aan De Kulk hebben 
we in de periode in december toen er een avondklok gold, zwemles kunnen geven op 
zondagochtenden. Het vrij zwemmen op die tijd is daarvoor vervallen. 
 
Twee stagiaires van de Haagse Hogeschool hebben medio 2021 een strategisch adviesrapport voor 
ons geschreven. Wij hebben dat gevraagd omdat onze beleidsperiode in 2021 eindigt en dit een mooie 
aanzet zou zijn voor onze beleidsvisie voor de volgende periode. De stagiaires hebben een enquête 
gehouden en enkele verdiepende interviews met leden en vrijwilligers gevoerd. En ze hebben 
meermalen gesproken met het bestuur. Het bestuur is blij met het rapport, een samenvatting staat op 
de website https://www.zvvs.nl/wp-content/uploads/2021/10/Advies-strategische-visie-2022-ZVVS-
samenvatting.pdf  
 
De ledenontwikkeling in 2021 geeft enerzijds reden tot zorg, de waterpoloafdeling kent een teruggang 
met grofweg twintig leden, de zwemafdeling heeft de jaren daarvoor zo’n twintig leden verloren, gelukkig 
is daar een lichte groei te zien en de Zwemcommissie is enthousiast bezig om het zwemmen meer op 
de kaart te zetten. We zien een groei bij het trimzwemmen jeugd, deze optie is voor veel  kinderen een 
mooi vervolg op het leszwemmen.  Het aantal leszwemmers is gestegen, vooralsnog achten wij dat een 
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inhaaleffect, omdat er door de lock downs een wachtlijst is ontstaan. Bij de zwembaden is die wachtlijst 
soms meer dan een jaar, bij ons is het nog enkele maanden. Het snorkelen is weer aangetrokken nadat 
de lestijden zijn gewijzigd. En ook bij het aangepast zwemmen in Maassluis, DSD, zien we een lichte 
groei. De nieuwe subafdeling van waterpolo, OldStars heeft ook gezorgd voor een ledengroei met twaalf 
leden. Het ziet ernaaruit dat de Waterpolocommissie dit tot een blijvend succes kan maken, waarmee 
we een voorbeeld zijn in waterpololand. 
 
 

Veiligheid, vertrouwenspersonen. 
Wij hebben een actueel Veiligheid -en Toezichtplan, zie onder www.zvvs.nl/vereniging/documenten, 
daarin staat beschreven hoe we voldoen aan de eisen die De Kulk aan ons stelt.  
Op de website staat dat we verschillende maatregelen hebben genomen om de veiligheid te borgen 
van de leden en leskinderen en om ongewenst gedrag te voorkomen. Voor alle jeugdtrainers en 
zweminstructeurs wordt een VOG aangevraagd. 
ZVVS heeft twee vertrouwenspersonen, Hugo Bot en Jolanda Kostense, zij hebben het bestuur 
geadviseerd om de vertrouwenspersoon beter vindbaar te maken op de website en de term “code 
blauw” te vervangen door “vertrouwenspersoon”, dat is gebeurd.  
In 2021 hebben enkele leden contact opgenomen de vertrouwenspersonen om advies, de vragen 
hebben niet geleid tot een melding aan het bestuur.  
Op de website www.zvvs.nl/vereniging/documenten/  staan al onze relevante documenten en ook ons 
privacyreglement. 
 

Wat kan beter: 
De grootste zorg voor het bestuur was de ontwikkeling rond het clubhuis (zie “Het Clubhuis). Ook de 
ledenontwikkeling is reden tot zorg en al is het beeld niet slecht, zijn de teruggang bij waterpolo en het 
nog niet ingehaalde ledenverlies bij zwemmen zeker een zorg. 

 
Extern overleg 
Voor het externe overleg met de Kulk, met name over het clubhuis heeft het bestuur de hulp aanvaard 
die ons waterpololid Bart Legierse aanbood. Hij heeft samen met Mark Hendriks intensief met het 
management van De Kulk overleg gevoerd. Het bestuur heeft verder in 2021 overleg gevoerd met: 

• De vertegenwoordiger van de Gemeente Vlaardingen. 

• Het bestuur en het management van Zwembad De Kulk. 

• De vertegenwoordiger van de KNZB en de ENVOZ.  

• De managers van zwembad Groenoord en Dol-Fijn Maassluis,  
 

De jaarvergadering van de KNZB werd digitaal gehouden, de voorzitter heeft deelgenomen. 
 
 

De DSD-zwemmers. 
De groep valt rechtstreeks onder het bestuur en maakt geen eigen jaarverslag. Ook zij hadden de pech 
van de lockdown en omdat het vaak kwetsbare mensen zijn, durfden een aantal het zwemmen na de 
lock down nog niet aan. Toch zien we een lichte groei bij deze enthousiaste groep zwemmers, vijf meer 
dan eind 2020. De leiding van het DSD zwemmen is in handen van vier zeer betrokken vrijwilligers, die 
een stimulans zijn voor de zwemmers. Emma de Zanger is al heel lang vrijwilliger en sinds 2019 is de 
groep vrijwilligers versterkt met Petra Stigter, Annet Bronnenwasser en Madelon Moorman.  
Jaarlijks wordt met de gemeente Maassluis overleg gevoerd over de subsidie die nodig is om de 
exploitatie van deze afdeling sluitend te houden. 
 

 
Het clubhuis 
Het clubhuis valt onder de stichting Clubhuis ZVVS met als bestuursleden de secretaris en de 
penningmeester van het ZVVS-bestuur en oud (en ere-) voorzitter Peter Boer als voorzitter. De 
financiële commissie die de jaarrekening van ZVVS beoordeelt, doet dat ook voor de stichting. 
 
De beheercommissie voor het dagelijks beheer en gebruik van het clubhuis valt als commissie onder 
ZVVS en voor de financiële verantwoording onder de stichting.  
Het hele jaar 2021 is het clubhuis gesloten geweest vanwege de Covid 19-restricties en ook omdat 
gebleken is dat de ventilatie niet aan de eisen voldoet en dat is zeker in tijden van risico op besmetting 
een reden om het clubhuis als horeca-en verblijfsruimte gesloten te houden. 
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Gedurende de periode waarin De Brasserie van De Kulk wel open mocht, hebben zij aan groepen van 
onze leden onderdak geboden en aan de VRB. Gelukkig is er eind 2021 na steivg onderhandelen, een 
besluit genomen door het bestuur van De Kulk om het clubhuis te gaan verbouwen en daarna weer 
aan ons op te leveren. 
 

 
Communicatie  
De communicatie stond bijna geheel in het teken van de Corona beperkingen. We hebben de ouders 
van de leskinderen zeer vaak moeten mailen over gewijzigde lestijden, de routing in het zwembad en 
de Corona-toegangscontrole. De communicatie met lesouders verliep extra moeizaam omdat de 
ouders niet meer bij de lessen mochten zijn en men minder makkelijk de instructeurs vragen kon stellen 
over de voortgang. Soms kwam dit juist de voortgang ten goede, maar over het algemeen is het toch 
minder praktisch. Onze ledenadministrateur/contactpersoon ZVVS Marja Louter heeft er bijzonder veel 
werk aan gehad en we ontvingen dan ook vaak complimenten over haar bereikbaarheid en 
reactiesnelheid.  
In 2021 zijn geen Nieuwsbrieven verschenen, wel hebben de commissies zelf vaak en veel 
gecommuniceerd via mail en Facebook over de roosters en de maatregelen. 
 

PR 
ZVVS wordt regelmatig vermeld in de lokale pers, veel aandacht is er geweest voor de start van de 
OldStars. 
 
 

Zwemvierdaagse 
In de zomervakantie is de geplande alternatieve zwemvierdaagse voor kinderen niet doorgegaan 
vanwege gebrek aan belangstelling.  
 

Rooster van aftreden bestuursleden 
 

 2022 2023 2024 2025 

Voorzitter 
Fenny de Graaf 

X (tussentijds 
eind 2022)  

 
X 
regulier 

 

Secretaris 
Gerrit Buijs   

  
X  

Penningmeester & Vicevoorzitter 
Alain van der Meer 

 X 
  

Bestuurslid (WP) 
Mark Hendriks 

 X 
  

Bestuurslid (REZ) 
Johan van Hees 

 X 
  

Bestuurslid (ZC) 
vacature 

  
  

 


