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Algemeen
De Zwemvereniging Noordwijkerhout wil plezier met resultaten verweven zien. Dit geldt niet
alleen tijdens de trainingen, maar ook bij wedstrijden en overige activiteiten.
Het doel is om als vereniging zo goed mogelijk te presteren en de individuele zwemmer zo te
motiveren dat zijn eigen prestaties steeds beter worden. Wij richten ons op het bereiken van de
maximale prestatie van een ieder.
Dit kan alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden staan steeds meer
onder druk. Zo worden de kosten van zwemwater steeds hoger en er dreigt zelfs een te kort
aan zwemwater door het verdwijnen van het 50 meter bad in Katwijk en ook het voortbestaan
van zwembad de Schelft is door de politieke discussie over (sport) voorzieningen in
Noordwijkerhout niet zeker.

Het ledenaantal
Het is een continu streven om het draagvlak van de vereniging te vergroten. Het komende jaar
hoopt de Zwemvereniging op een toename van het ledenaantal. We willen dit bereiken door
verschillende activiteiten te organiseren voor de leden en voor de ledenwerving en deel te
nemen aan, of het organiseren van externe activiteiten zoals:
 www.noordwijkerhoutinbeweging.nl
 De intocht van Sinterklaas
 De Koningsspelen
 Het Schoolzwemtoernooi
 De kermiswedstrijd van de Oranjevereniging
Binnen het bestuur is er zorg over de ontwikkeling van de ledenaantallen en daaraan
gekoppelde daling van de contributie-inkomsten. Wij doen dan ook een oproep aan een ieder
die de vereniging een warm hart toedraagt om toekomstige zwemmers te vinden en deze
enthousiast te maken.

Zwemmers
De zwemmers zijn onder te verdelen in de groepen:
A: Recreanten
Benjamins
Sterrenplan
Recreatief zwemmen
Conditiezwemmen/masterzwemmen

B: Wedstijdzwemmers
Minioren
Junioren
Jeugd
Senioren

Het recreatief zwemmen is vorig jaar ingevoerd en dit gaat prima. Voorstel is om dit jaar dus
door te gaan hiermee.
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Trainers
De trainers zijn:
Wedstrijd
Nick Duivenvoorde
Dennis Jansen
Tim Duivenvoorden
Maikel Warmerdam
Laura van Nobelen
Jeff Duivenvoorde
Carola van Hunnik

Recreanten
Minioren HT
Aspirant
Landtraining
Landtraining

Carola van Hunnik
Christa van Nobelen
Gerard Rotteveel
Tonneke van Nobelen
Anne van Nobelen

Helaas hebben we momenteel geen hoofdtrainer voor de wedstrijdgroep.
Nieuwe trainers komen voornamelijk uit de wedstrijdgroep. Daarom moedigen we deze aan om
als (aspirant) trainer aan de slag te gaan.
Voor een optimaal functionerende trainersgroep zijn cursussen en opleidingen onontbeerlijk,
daarom moedigen wij het volgen van cursussen aan. Deze worden vergoed (onder
voorwaarden). Liefst zo snel mogelijk want de regio heeft nu nog een financiële regeling voor
verengingen.

Officials en overige vrijwilligers
Officials
We hebben nu 19 officials. Dit blijkt net aan voldoende om aan de eisen te voldoen. Daarom
ziet de vereniging het aantal officials graag uitgebreid.
De regio heeft in een officieel schrijven wederom aangegeven de eisen voor het aantal officials
strenger gaan bewaken. Bij het tekort leveren van officials aan een wedstrijd kunnen er geen
zwemmers starten.
Daarom ziet de vereniging het aantal officials graag uitgebreid.
Door hier onder meer aandacht te geven bij de introductieavond voor nieuwe voor nieuwe
startvergunninghouders hopen we dat ouders voor een cursus tijdwaarneming zullen opgeven.
De cursus tijdwaarneming start in het najaar, daarom zullen de trainers de ouders van nieuwe
startvergunninghouders aan het eind van het seizoen nogmaals benaderen. De vereniging
vergoedt de kosten van deze cursus. Ook de kleding en de stopwatch wordt door de vereniging
ter beschikking gesteld.
Vrijwilligers
We zijn ook continue op zoek naar vrijwilligers voor alle functies die minder op de voorgrond
zijn, maar minstens zo belangrijk zijn (denk aan hulptrainers voor de recreanten, versterking
voor diverse commissies en bestuursleden)

VOG
Voor alle trainers, officials, vrijwilligers en bestuursleden gaan wij een VOG aanvragen.
Daarvoor moeten we een actief preventie- en integriteitsbeleid gaan opstellen en uitvoeren.
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Doel is om dit voor het kalenderjaar afgerond te hebben. Voor de opzet hiervan zoeken we nog
wel een (tijdelijke) vrijwilliger.

Trainingsfaciliteiten
We trainen momenteel in De Schelft (25m en de Maasgaarde (landtraining).
Om op niveau te kunnen trainen moeten we als vereniging gebruik kunnen maken van optimale
faciliteiten.
De trainingen in het 50 meter bad in Katwijk zijn dit jaar gestopt. Er wordt hier een nieuw bad
gebouwd (25m). In de regio is er helaas geen 50m bad meer beschikbaar.
Ook de Schelft dreigt te verdwijnen. Er is door de gemeenteraad besloten om voor 2020 een
accommodatiebeleid te maken waar de Schelft onderdeel van uit maakt. Het blijft dus onzeker
of er een zwembad blijft of er nieuwe komt. Om de politieke discussie, zoveel mogelijk te
beïnvloeden wordt door het bestuur (ondersteund door de leden) een actieve rol vervuld.

Overige zwemactiviteiten
Wij zullen het komend jaar onze medewerking verlenen aan de organisatie van:
 De triatlon van Noordwijkerhout van Triatlonvereniging de Bollenstreek,
 De intocht van Sinterklaas van het NOV
 De Koningsspelen georganiseerd door de sportcoach van Noordwijkerhout
 Het Schoolzwemtoernooi
 De kermiswedstrijd van de Oranjevereniging

Overige activiteiten
Voor het komende jaar staat het op het programma:
 Sinterklaas in het zwembad (alle kleine zwemmers)
 Zwemmen met duikers (recreanten)
 Dagje uit (recreantenzwemmers)
 Trainingsweekend (wedstrijdgroep)
 Funkamp (voor alle leden van de vereniging)
 Dagje uit (recreantenzwemmers)
 Het lustrumfeest
Ook wordt het bijwonen van symposia, thematrainingen (vanuit de Regio), congressen etc. van
harte aangemoedigd.

De website
De website is het officiële communicatie-orgaan van de vereniging.
Op de website www.zvnoordwijkerhout.nl staan:
 Nieuws, leuke dingen en foto’s
 De nieuwsbrief
 Contactgegevens
 Bestuursmededelingen
 Activiteiten van de trainers en de diverse commissies
 Uitnodigingen voor de wedstrijden
 Uitslagen van de wedstrijden.

PR
Er worden met regelmaat verslagen voor plaatsing in de lokale kranten, Facebook en de
website geschreven. Omdat externe communicatie steeds belangrijker wordt (zeker gezien de
politieke situatie rond de Schelft) zijn wij op zoek naar iemand die een communicatieplan maakt
met als doel gerichter (meer) in de publiciteit te komen en professioneler over te komen
(bijvoorbeeld templates [word, ppt], e-mail handtekening, posters, etc.). Ook de nieuwsbrief
komt een aantal keer per jaar uit (beschikbaar op de website)
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Financieel beleid
De penningmeester is verantwoordelijk voor de gehele boekhouding. Het is ons streven om te
zorgen voor een degelijke financiële gezondheid van de vereniging, waarbij het een hoofddoel
is om de contributiegelden zo laag als mogelijk te houden, zonder afbreuk te doen aan de
kwaliteit en kwantiteit van onze trainingen en overige activiteiten.
Om een heldere boekhouding te hebben moet elke activiteit of evenement een aparte begroting
(in hoofdlijnen goed te keuren in de ALV) en afrekening (goed te keuren door de
penningmeester) hebben. Batig saldo moet per direct overgemaakt worden naar de rekening
van de ZVN. Alle declaraties en uitgaven moeten met bonnetje (bij voorkeur digitaal) worden
verantwoord.

Sponsorbeleid
Eén keer per seizoen houden we een sponsoractiviteit. Er is gekozen om een wisselende
activiteit uit te voeren:
Verkoop (bv. Amaryllis), Sponsorzwemmen (2016), eventuele nieuwe activiteit.
Bij evenementen of activiteiten wordt geprobeerd zaken gesponsord te krijgen.
Advertenties op de website behoren ook tot een inkomstenbron.

Tenslotte
Het bestuur beschouwt het als haar taak om bovengenoemd beleid tot uitvoering te brengen,
wat niet zal lukken zonder de hulp van velen binnen en buiten de vereniging.
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Zwemvereniging Noordwijkerhout
Aftreedschema Kascommissie
De regels m.b.t. de kascommissie staan in de statuten, art. 16 lid 4.
Er zijn minimaal 2 kascommissieleden nodig.
Als een lid tussentijds aftreedt, komt het nieuwe lid in zijn/haar plaats op het schema. In een dergelijk e
situatie kan het dus voorkomen dat de kascommissie in zijn geheel nieuw aantreedt.
Ieder commissielid kan zich één keer aansluitend herkiesbaar stellen. Na die herkiezing moet minimaal
één jaar gewacht worden, daarna kan hij/zij weer kiesbaar zijn.
Toelichting op onderstaande tabel:
Als er “---“ staat, is er geen verkiezing nodig als het commissielid niet aftreedt.
Als de naam tussen haakjes staat, is dat het 2e jaar van het commissielidmaatschap (niet persé het 2e
jaar van die persoon)

Jaar

Lid A
(treedt af in de even jaren)

Lid B
(treedt af in de oneven
jaren)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Jan Kruithof
(Jan Kruithof)
Huub van Dam
(Roelof van der Wal)
Jan Kruithof
(Jan Kruithof)
Gerard Dobbe
(Wim Warmerdam)

2006
2007

Wim Warmerdam
(Yolanda Heemskerk)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Yolanda Heemskerk
(Yolanda Heemskerk)
Tonneke van Nobelen
Jan Kruithof
(Jan Kruithof)
Hans Edelaar
(Hans Edelaar)
Bert Duivenvoorde

Yvonne Duivenvoorden
(Yvonne Duivenvoorden)
Henk Zwaan
(Henk Zwaan)
Wendy Kromhout
(Wendy Kromhout)
Wendy Kromhout,
vervangen door Jan
Passchier
(Jan Passchier)
Daniëlle Duivenvoorden,
vervangen door Wendy
Rotteveel
(Wendy Rotteveel)
Wim Warmerdam
(Wim Warmerdam)
Wim Warmerdam
Carola van Hunnik
(Carola van Hunnik)
Tonneke van Nobelen
Tonneke van Nobelen

2016
2017

Jordi Edelaar

Carola van Hunnik

Lid C
(treedt af in de even jaren)
Tonneke van Nobelen
(Tonneke van Nobelen)
(Gerard Dobbe)
Gerard Dobbe
(Carola van Hunnik)
Carola van Hunnik
(Carola van Hunnik)

Paul Suykerland
(Paul Suykerland)

Tonneke van Nobelen
(Tonneke van Nobelen)
---

Stefan Duivenvoorden (geen
off lid ivm min leeftijd
--
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