JAARVERSLAG 2019 BESTUUR
Vooraf: Dit Jaarverslag is geschreven in februari 2020.
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Wat heeft het bestuur besloten en geregeld in 2019
- Nieuwe website in het voorjaar in de lucht, van alle kanten complimenten, overzichtelijk en fris.
- Het veiligstellen van het zwemmen voor de leden van De Steenen Dijck, per 19 maart 2019 horen
ze bij ZVVS.
- De badwaterverdeling per zomer 2019, daarover valt meer te zeggen (zie bij “wat kan beter”)
- Een nieuw Huishoudelijk Reglement.
- Uitvoeren van een leden tevredenheidsonderzoek (2020)
- En de zwemvierdaagse voor de 4e keer georganiseerd met ruim 200 deelnemers.
-Er ligt een vrijwilligersovereenkomst, die AVG- bestendig is, de commissies zorgen ervoor dat de
vrijwilligers deze ondertekenen.
- En we hebben:
• Het Veiligheidsplan geactualiseerd.
• De Sportakkoorden getekend van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, in dat kader al
een (gratis) cursusavond ‘trainersbegeleiding’ kunnen organiseren (2020)
▪ Subsidie ontvangen van: Het Deltaport Donatiefonds voor de 100x100 medailles, van het
Fonds Schiedam-Vlaardingen voor de zwemvierdaagse DSD, Van de gemeente Vlaardingen,
de reguliere subsidie voor de sporters en van Maassluis voor de DSD-zwemmers.

Waar zijn we tevreden over:
De vereniging verkeert in goede gezondheid in de zin dat:
• De commissies goed functioneren.
• Heel veel en deskundige vrijwilligers zijn die zwemles en trainingen geven, die
coachen en jurylid, official of scheidsrechter zijn, die de EHBOherhalingscursussen volgen, die het certificaat “zwemmend redden” halen, die de
lijnen in het water leggen of juist eruit halen.
Er staan altijd mensen klaar om te helpen of om zelf het initiatief te nemen iets te organiseren.
Natuurlijk zijn dat vaak dezelfde leden en we vinden allemaal dat leden of hun ouders meer zouden
kunnen en moeten doen om de vereniging te helpen. Regelmatig bespreken we de wens om dit
verplicht te stellen.
We staan als bestuur op afstand van de dagelijkse gang van zaken in het bad, we genieten op
afstand van de prestaties van de zwemploeg die dit seizoen uitkomt in de hoogste divisie, van de
dames waterpoloërs die het heel goed doen in de landelijke eerste klasse en van de verhalen over
het succes van de onderwaterhockey teams.
We zijn er trots op dat veel kinderen bij ons goed leren zwemmen, dat we achterblijvers extra les
kunnen bieden zonder extra kosten. En dat er zoveel meer kinderen dan landelijk doorgaan voor C en
daarna naar Zwemvaardigheid, Snorkelen of de sporten. Heel mooi dat de REZ-commissie het
initiatief heeft genomen om trimzwemmen voor jongeren aan te bieden, voor leden die (nog) niet naar
de wedstrijdtakken willen.
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Wat kan beter:
De communicatie tussen de commissies is verbeterd, men vindt elkaar makkelijker, maar in de
praktijk, aan de badrand is die samenwerking of het elkaar verstaan en begrijpen nog best lastig en
elkaar iets gunnen is nog moeilijker. We merken dit vooral bij de badwaterverdeling.
We zijn de zwemcommissie en vooral de trainers en zwemmers tegemoetgekomen na hun herhaald
verzoek om een iets latere aanvangstijd voor de avondtrainingen. De door ons beoogde kleine
verschuiving ten gunste van de zwemmers vonden we nodig, maar andere leden ervaren dit als
achterstellen van andere afdelingen.
Op dit front willen we in het vervolg anders opereren want elke ingreep van ons in de verdeling leidt
misschien tot een verbetering bij de een, maar tot minder begrip bij de andere afdelingen en de leden.
De grootste zorg voor het bestuur is de ledenontwikkeling, het aantal wedstrijdzwemmers is met bijna
20% gedaald (1-1-19 t.o.v. 20-1-20). De oorzaken zijn te divers om van een trend te spreken, maar
het is een grote zorg ook al zijn de prestaties van de zwemmers zeer goed. Waterpolo vertoont een
lichte daling, groei bij de jeugd, grotere afname bij de senioren. REZ kent een kleine plus, ondanks
flink minder snorkelkinderen (vanwege het besluit badwaterherverdeling) mede dankzij de introductie
van het trimzwemmen voor de jeugd.

Veiligheid
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. We vragen voor elke
jeugdtrainer en instructeur een VOG aan. We hebben twee vertrouwenspersonen, die overigens in
2019 geen meldingen hebben ontvangen. Meer daarover onder www.zvvs.nl/vereniging/code.
Op de website staan al onze relevante documenten en ook ons privacyreglement.

Extern overleg
Het bestuur heeft overleg gevoerd met:
• De vertegenwoordigers van de gemeente Vlaardingen.
• Het bestuur en het management van Zwembad De Kulk.
• De vertegenwoordiger van de KNZB.
• De managers van zwembad Groenoord en Dol-Fijn Maassluis, overleg gevoerd
over de huurovereenkomsten.
We hebben de jaarvergaderingen van de KNZB en van regio West bezocht en waren ook
vertegenwoordigd bij bijeenkomsten voor sportbestuurders georganiseerd door de gemeenten
Vlaardingen en/of Schiedam, dat ging in 2019 vooral over het Sportakkoord.
Het bestuur heeft kennisgemaakt met de verenigingsadviseurs van Vlaardingen en van Schiedam en
we maken waar mogelijk gebruik van hun diensten.

Zwemmers met een beperking.
Met de zwemmers van DSD hebben we deze doelgroep in onze vereniging en dat vinden we
belangrijk, we zorgen ervoor dat ook zij kunnen zwemmen.
Vanuit ZVVS zijn er twee zeer betrokken vrijwilligers bijna elke donderdag aanwezig, samen met de
vrijwilliger vanuit de oorspronkelijke vereniging is er een hecht team ontstaan dat het zwemmen
stimuleert. Ze hebben de zwemvierdaagse georganiseerd en een van de vrijwilligers geeft aerobics
les.
Na bemiddeling van Vlaardingen in Beweging hebben we een “aanbod” gedaan om het Rode Kruis
zwemmen op dinsdagavond in De Kulk over te nemen. Het Rode Kruis is ermee is gestopt per
1-1-2020. Uiteindelijk heeft het Rode Kruis ervoor gekozen de zwemmers over te dragen aan de
stichting Het Startblok, die zich heeft gespecialiseerd in deze doelgroep.
Enerzijds jammer omdat wij ook graag in Vlaardingen deze doelgroep bedienen. Anderzijds zou het
meer en andere inzet van ons vergen en die zouden we hebben moeten opbouwen.
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We blijven ervoor openstaan.

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 is voorzitter van deze
stichting. De stichting geeft tijdens de Algemene Vergadering informatie aan de leden over de gang
van zaken. 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.
Begin 2019 is het afgesproken jaarlijks overleg over de gang van zaken clubhuis, gehouden tussen
het bestuur van ZVVS en het bestuur van de VRB. De VRB heeft aangegeven in het algemeen
tevreden te zijn met de gang van zaken.

Communicatie
De nieuwe website is er en we zijn er blij mee, leden laten echter weten liever de Nieuwsbrieven te
lezen of mails de ontvangen dan te zoeken op de website. Maar voor de statische informatie is het
prima, voor de meer dynamische informatie gebruiken de commissies of groepen van leden
verschillen Facebook groepen, die vallen buiten verantwoordelijkheid van het bestuur.

PR
ZVVS haalt bijna wekelijks de lokale pers, meestal met artikelen over de goede zwemprestaties van
de jeugd en zeker ook van de masters.
De waterpoloverslagen van de dames worden nu ook wekelijks geplaatst.
Incidenteel halen we als vereniging de krant bijvoorbeeld met de zwemvierdaagse, de 100x100 of het
Bedrijventoernooi. We zijn enige malen te gast geweest bij Radio Vlaardingen, Ingrid Bruggeman
over de zwem4daagse en Fenny de Graaf over het verenigingsbeleid.
We hebben ons gepresenteerd op een “sportmarkt” voor kinderen in de Polderpoort en veel folders
kunnen uitdelen in de katoenen tasjes, goed voor de naamsbekendheid.

Ledenadministratie
Marja Louter verzorgt al jaren trouw onze ledenadministratie en zij is een vraagbaak voor nieuwe
leden, ouders van leszwemmers en iedereen die iets van of over ZVVS wil weten.
Het bestuur is erg blij met haar inzet.

Zwemvierdaagse
De traditie van de Zwemvierdaagse is nu wel een feit, in 2020 is het alweer het vijfde keer dat Ingrid
en Leon Bruggeman de organisatie op zich nemen.
Natuurlijk met steun van een groot aantal vrijwilligers en met dank aan de afdelingen die het badwater
een keer moeten missen. Het aantal deelnemers loopt niet tot de 1500, dat was vroeger in het
Kolpabad, zoals oud leden zich nog met plezier herinneren, met tweehonderd is het al volle bak en
ook heel gezellig.

Sportprestaties Waterpolo:
Het aantal leden is in 2019 nagenoeg gelijk gebleven, het aantal senioren is met ongeveer tien
gedaald en bij de jeugd met hetzelfde aantal gestegen. In de competitie spelen zes herenteams, vijf
damesteams en acht jeugdteams, prestaties vooral van de dames aansprekend op niveau landelijke
eerste klasse. Er werd weer een bedrijventoernooi georganiseerd en een regionaal miniwaterpolotoernooi en ook een schoolwaterpolotoernooi met zes scholen.
De grote clubactie om het waterpolokamp te bekostigen was ook weer succesvol.
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Sportprestaties Wedstrijdzwemmen
Het aantal leden van de zwemafdeling is helaas flink gedaald door een samenloop van persoonlijke
omstandigheden, als studie, verhuizing, motivatie. De commissie is druk bezig met het werven van
nieuwe leden. De junioren van ZVVS nemen deel aan wedstrijden op recreatief niveau en een grote
groep levert knappe prestaties in de landelijke en regionale competities. Elf jongeren ontvingen de
prestatiemedaille van de KNZB, in 2018 waren dat er nog zes. Daaronder zilveren voor Niels
Dijkshoorn en Anne van Droffelaar.

Elementair zwemmen en recreatief zwemmen
Het aantal leden voor zwemles is in 2019 licht gedaald, veroorzaakt doordat de lessen snorkelen en
onderwaterhockey op een ander tijdstip worden gegeven.
Het aantal volwassen trimzwemmers is gelijk gebleven en het aantal jeugdtrimmers bedraagt
inmiddels 10 kinderen.
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