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In deze nieuwsbrief:

- Hoe is het met de vereniging en bestuur en plannen voor 2021

- Het ledentevredenheidsonderzoek van 2020

- We missen de DSD-zwemmers

- Onderwaterhockey en snorkelen weer terug op

de maandag 

- Andere zwemlestijden, nu elke lesdag tot 19.30

- Een extra trimzwem uur (45 min.) op woensdagavond

- Waterpolo voor ouderen, overdag in de Kulk
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De laatste Nieuwsbrief is meer dan een jaar geleden. Het

afgelopen jaar zijn de leden regelmatig op de hoogte ge-

houden via mails en door de berichten van de commissies

op social media. Omdat we hopen en verwachten dat we

over niet al te lange tijd weer in de Kulk, Groenoord en

Dol-Fijn mogen zwemmen pakken we de draad weer op

met deze eerste Nieuwsbrief van 2021.

Hoe gaat het nu met de vereniging ZVVS?

Wij zijn natuurlijk vooral benieuwd hoe het met jullie gaat,

met onze leden die zonder te twijfelen lid zijn gebleven

maar ook met de leden die door de lockdown wel aan het

twijfelen zijn geslagen over hun lidmaatschap. Verder vra-

gen we ons af hoeveel nieuwe leden er staan te trappelen

om met zwemles te beginnen of met wedstrijdzwemmen of

waterpolo. Voor een antwoord op die vragen moeten we

nog even geduld hebben. Intussen prijzen we ons gelukkig

met veel leden die de contributie gewoon doorbetalen, ook

tijdens de lockdowns. Maar we hebben uiteraard begrip

voor leden/ouders van leden voor wie dit niet haalbaar is.

Het is onzeker of de zwembaden volledig worden gecom-

penseerd voor de maanden van sluiting. 

De zwembaden hebben ons laten weten dat geen huur

verschuldigd is, tenzij die compensatie niet volledig is. Dat

is wat lastig voor ons, want we weten dus niet welke reke-

ningen nog op ons af kunnen komen. Maar met een groot

aantal leden die de mogelijkheid hebben aangegrepen om

de contributie door te betalen, hopen we dat de crisis voor

ons meevalt. We durven het daarom ook aan om wat kos-

ten te maken die ZVVS verder helpen. 

Zo hebben zestien van onze zweminstructeurs bijscholing

gehad tijdens twee cursusavonden. Dat was nodig om te

voldoen aan de eisen van certificering van de ENVOZ en

de KNZB. Maar vooral ook om op te frissen hoe de slagen

het beste kunnen worden aangeleerd en hoe we fouten in

de zwemslagen herkennen en de technieken van de kinde-

ren kunnen verbeteren. De zweminstructeurs zijn er weer

klaar voor en staan te trappelen om de lessen in praktijk te

brengen.

Het bestuur heeft ook besloten om badwater te huren in

het buitenbad van Pernis. Sommigen leden zwemmen ge-

woon in de vaart, maar voor de meeste leden is dat een

brug te ver. En nu de buitenbaden open zijn, het eerst in

Alphen aan de Rijn en Hoek van Holland, waren onze

leden er als de kippen bij om daar banen te kunnen zwem-

men. In Pernis huren we zaterdagmiddag van 16.00-18.00

en elke zondag van 08.00-14.00. 

Er zijn wat voorkeurstrainingen voor selectiegroepen, dat

betekent dat die als eerste kunnen inschrijven en als er

plek is kunnen anderen meedoen. Alle andere uren zijn

voor alle leden via inschrijving. De sportende leden krijgen

daarover een mail met de link voor de inschrijving. Dit ba-

nenzwemmen is helaas niet voor kinderen onder 12 jaar,

voor hen vindt de zwembadeigenaar het te koud. We vra-

gen geen eigen bijdrage, maar de zwemmers moeten wel

vanaf 1 maart contributie betalen als ze dat al niet deden.

Om de kosten te drukken hebben we een bijdrage ge-

vraagd uit geld dat het Fonds Schiedam-Vlaardingen be-

schikbaar heeft gesteld als Coronasteun.

Bestuur en beleid

De Algemene Vergadering staat gepland voor maandag-

avond 19 april 2021, dan hoopt het bestuur meer informa-

tie te kunnen geven over de financiële situatie, ook al ziet

het er eerder naar uit dat de onzekerheid nog wel even

blijft voortduren. Het bestuur is met goedkeuring van de Al-

gemene Vergadering van 30-11-2020 uitgebreid met Johan

van Hees, Elke Helmus en Mark Hendriks. Ingrid Brugge-

man is gestopt als bestuurslid (niet met alle andere taken

als officialplanning en de zwem4daagse).

Met dit nieuwe bestuur is een jaarplanning 2021 gemaakt

en daarop staat het maken van een nieuwe beleidsvisie.

De huidige verloopt in 2021. Het toeval wil dat twee stu-

denten van de Haagse Hogeschool een project zochten

om met een organisatie te komen tot een strategische

visie. Zij vonden onze vereniging een prima studie onder-

werp. Binnenkort presenteren ze hun aanpak aan het be-

stuur en voor de zomer van 2021 moeten ze klaar zijn. Of

we dan een kant en klare visie hebben weten we niet

zeker, maar het moet wel haalbaar zijn de visie dit najaar

aan de Algemene Vergadering voor te leggen.

Ledentevredenheidsonderzoek.

We hebben in het late najaar van 2019 een ledentevreden-

heidsonderzoek gehouden. Door de lockdown zijn de re-

sultaten niet met de leden gedeeld. We vatten het kort voor

jullie samen: Tweehonderd leden hebben meegedaan, dat

is ruim 25% van de leden. Daarvan waren meer dan de

helft ouders van leskinderen en sporters (57%) en dus

43% sportende leden. De vijf onderzoeksthema’s waren:

(1) Activiteiten en Sfeer, (2) Accommodaties en (3) Trai-

ning, daarover was een ruime meerderheid positief. Over

de thema’s (4) Vereniging en (5) Communicatie en Infor-

matie was er minder tevredenheid. We kregen bijna 300

opmerkingen, klachten en tips met als belangrijkste:  

- Snorkelen en OWH (tijden)

- Schoonmaken door leden

- Communicatie over de zwemwedstrijden

- Onbekend bestuur en beleid.

De eerste twee punten hadden we al meermalen met De

Kulk besproken en in goed overleg hebben we eind vorig

jaar een oplossing gevonden. Het schoonmaken wordt te-

ruggenomen door De Kulk, zij willen het schoonmaken pro-

fessionaliseren. En de klachten daarover, die ook uit ons

onderzoek bleken hopen ze te voorkomen in 2021. De

Kulk en ZVVS zijn wel een hogere huurprijs overeengeko-

men voor 2021.

De communicatie over zwemwedstrijden verbeteren is

door de Zwemcommissie opgepakt door meer met nieuws-

brieven te werken om ouders en zwemmers te informeren.

De onbekendheid met bestuur en beleid nemen we mee in

de nieuwe visieontwikkeling.
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Het rooster voor maandag tot en met vrijdag (niet op

woensdag) allemaal in het doelgroepenbad

18:00 – 18:25 uur       groep 1 & 2

18:10 – 18:35 uur groep 3 & 4

18:30 – 18:55 uur groep 1 & 2

18:40 – 19:05 uur groep 3 & 4

De tijden zijn nog aangepast aan het Corona protocol uit

2020. Zodra we weten wanneer we meer mogen zwem-

men zult u een mail ontvangen met de tijden die dan gel-

den.

Het rooster voor de lange banen, ZV, SN en OWH

MA 19:05 – 19:35 uur A, B & ZV  doelgroepenbad

19:05 – 19:35 uur C, SN & OWH wedstrijdbad

DI 19:05 – 19:35 uur A, B & C doelgroepenbad

DO 19:05 – 19:35 uur C & ZV doelgroepenbad

19:05 – 19:35 uur A, B & ZV  wedstrijdbad

VR 19:05 – 19:35 uur A, B & ZV doelgroepenbad

ZA 09:00 – 09:30 uur A, ZV & OWH wedstrijdbad

09:30 – 10:00 uur B, C & OWH wedstrijdbad

11:00 – 11:30 uur B, SN & DIPL wedstrijdbad

Een extra trimzwemuur op woensdagavond.

In goed overleg met De Kulk hebben we besloten het trim-

zwem uur van De Kulk op woensdagavond van 20.30 tot

21.15 over te nemen. We zullen de zwemmers die gewend

waren op dat uur bij De Kulk te zwemmen informeren en

hen vragen om lid te worden van ZVVS. De kosten zullen

ongeveer hetzelfde zijn, maar als lid/trimzwemmer kan

men natuurlijk wel op meerdere avonden zwemmen.

Waterpolo voor ouderen, wie doet mee?

De KNZB is voornemend om te starten met een pilot wa-

terpolo voor senioren/gepensioneerden en heeft ons ge-

vraagd daarbij aan te sluiten. Het gaat om waterpolo, maar

dan in een wat minder zware fysieke vorm. Dit zou nieuwe

(oude) leden kunnen aantrekken, maar ook juist be-

staande leden langer aan het polo en de vereniging kun-

nen binden. De afdeling waterpolo is in gesprek met de

KNZB om te kijken hoe dit ouderenpolo verder vorm kan

krijgen. Dit project is in samenwerking met het Ouderen-

fonds onder het sportproject OldStars. Dus let op de infor-

matie daarover.
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We missen de DSD-zwemmers

We missen natuurlijk alle zwemmers, maar omdat de DSD-

zwemmers van donderdagavond in Maassluis nog maar kort

bij ons zijn denken ze misschien dat we ze vergeten. Maar

Emma, Petra, Madelon en Annet laten regelmatig weten dat

ze jullie missen en ernaar uitzien jullie weer te zien

Onderwaterhockey (OWH) en snorkelen weer terug op

de maandag 

Veel leden waren ongelukkig met de wijziging om OWH en

snorkelen niet meer op maandag te geven maar alleen op

zaterdag (zie ook Ledentevredenheidsonderzoek). Het was

nodig om de zwemafdeling tegemoet te komen die al jaren

pleitte voor een iets gunstiger verdeling van de tijden.  Het

management van De Kulk bood ons een oplossing, waar we

allemaal blij mee zijn. De zwemlestijden gaan weer van

18.00-19.30, zoals het vroeger (ongeveer zes jaar geleden)

was. Op maandag is er dan weer ruimte voor OWH en snor-

kelen, een half uurtje later dan voorheen.

De zwemafdeling kan 1,5 uur blijven trainen en hoeven geen

baan meer af te staan voor zwemles. En ook op dinsdag

geven we nu 1,5 uur les. We hopen en verwachten dat onze

lessen hierdoor nog aantrekkelijker worden en dat er meer

kinderen zijn die snorkellessen kunnen volgen en daarna

kunnen doorstromen naar OWH.

De zwemlestijden

Eerst even de uitbreidingen van de diverse groepen op een

rij:

A en B

was viermaal per week, wordt vijfmaal per week; dinsdag

erbij.

C

was driemaal per week, wordt viermaal per week; dinsdag

erbij.

Zwemvaardigheid 1,2,3

was driemaal per week, wordt viermaal per week; donderdag

erbij.

Snorkelen 1,2,3 en OWH

was eenmaal per week, wordt tweemaal per week; maandag

erbij.


