
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag 2020 waterpolocommissie 
 
Samenstelling commissie in 2020 
 
Mark Hendriks          Voorzitter 
Ellis Suurland en  
Inge Weber           Secretariaat 
Karin Stigter           Notuliste 
Riny Nolles            Afgevaardigde heren, wordt opgevolgd door Leon Schouten 
Hans Kramers           Afgevaardigde dames, wordt opgevolgd door Suzanne Bot 
Lenie van Dorp           Jeugdcoördinator minipupillen, E en D pupillen en minitoernooien 
Michel Kensler           Jeugdcoördinator C, B en AJ,  
Wesley Betcke           Aanwas nieuwe jeugd 
Eva Blokdijk            Communicatie website, social media enz. 
Miep Groeneveld           Materiaal 
 
Sportprestaties waterpolo 
 
Na een onstuimige periode voor alle sporttakken van ZVVS heeft ook waterpolo een paar 
tikken te verduren gehad.  
Ondanks dat, heeft de Waterpolocommissie de tijd genomen om een aantal zaken aan te 
pakken. Er werd volop ingezet op het behouden en aantrekken van nieuwe leden d.m.v. het 
aanbieden van jeugdbootcamps en gratis introductie activiteiten (clinics, meetrainen, 
sportdagen, etc.).  
Daarnaast zijn er plannen ontwikkeld voor een technische commissie, die onder andere op 
zondagen talentvolle jeugd extra begeleiden en enthousiasmeren.  
De coronamaatregelen lieten het niet toe deze plannen direct uit te rollen.  
  
Na de abrupte stop van het seizoen 2019 - 2020, heeft de afdeling waterpolo met volle moed 
de voorbereidingen voor het seizoen 2020 - 2021 weer opgepakt. 
Met diverse aanvullende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, 
zoals verplichte looproutes en het verplicht aanmelden per training.  
Jammer genoeg was dit seizoen van korte duur en stopte de KNZB de competitie na 3 
wedstrijdweekenden.  
Door de landelijke sluiting van de zwembaden heeft de jeugd de mogelijkheid gehad om 
wekelijks buiten te trainen op een sportveld tijdens de sluiting van de zwembaden.  
 
Om de vereniging een warm hart toe te dragen tijdens de sluiting, heeft de 
activiteitencommissie ijzerkoekjes en mondkapjes verkocht.  
Daarmee is in totaal 1081 euro opgehaald.  
Het jeugdkamp is vervangen door een kamp dag in de Vlaardingse Broekpolder.  
Daar hebben 43 kinderen de hele dag gevuld met spelletjes en speurtochten.  
De jaarlijkse clubactie is ondanks de beperkingen toch weer succesvol afgerond! 
  
Met sportieve groet, 
 
Mark Hendriks 
Voorzitter Waterpolocommissie 

 


