
Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2018 
 

 

1 

Algemene ledenvergadering ZV Noordwijkerhout 
Woensdag 3 april 2019 

E.J. Hogervorst & ZN, Westeinde 14a 
Agenda 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Verslag ALV van 
4. Afsluiting boekjaar 2018 
5. Goedkeuring verslagen 

a. Verslag technische commissie 
b. Verslag wedstrijdgroep 
c. Verslag landtrainers 
d. Verslag miniorengroep 
e. Verslag recreanten 
f. Verslag Activiteitencommissie 
g. Verslag sponsorcommissie 
h. Verslag kampcommissie 
i. Verslag tuchtcommissie 
j. Verslag Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
k. Verslag VOG / Vertrouwenscommissie (Man/Vrouw) 
l. Verslag ledenadministratie 
m. Verslag bestuur 
n. Verslag kascommissie 

 
  PAUZE 
 
6. Opening verenigingsjaar 2019 

a. Goedkeuring wijziging statuten 
7. Verkiezing bestuursleden: 

 Aftredend Secretaris:    Gerty Tiggelman 
 Verkiesbaar Secretaris:    Anouschka Hogervorst 
 Verkiesbaar Voorzitter:    Elize van den Berg 
 Verkiesbaar Algemeen bestuurslid: Gerty Tiggelman 

8. Vaststellen begroting 2019 
a. Contributie verhoging 
b. Vrijwilliger kascommissie 2019 
c. Vrijwilligersprijs 

9. Vaststellen beleidsplan 2019/2020 
10. Benoeming diverse commissies 

a. Vacant: beheer Facebook 
b. Vacant: beheer Nieuwsbrief ZVN 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 
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Technische commissie  
 

De belangrijkste taken van de TC zijn het inschrijven voor wedstrijden. Dat 
betekent zwemmers inschrijven maar ook de benodigde officials aanmelden. 
Uiteraard moeten ook afmeldingen en de resultaten verwerkt worden. 
 
Gedurende 2018 hebben wij de volgende wedstrijden georganiseerd: 

 Verenigingscompetitie (1 wedstrijd) 
 Clubkampioenschappen 

en bij diverse wedstrijden hulp geboden. 
 
In 2018 hebben we aan 32 wedstrijden meegedaan. Van minioren wedstrijden 
tot en met Nederlandse Kampioenschappen. Met name op dat laatste punt is 
het mooi dat Floor Hogervorst in november mee heeft mogen doen aan de 
NJJK in Eindhoven. Op de regiokampioenschappen (A) hebben we jammer 
genoeg nog te weinig deelnemers. Wellicht gaan onze aanstormende talenten 
bij de minioren daar over een paar jaar verandering in brengen. 
Het traditionele Pinkstertoernooi in Purmerend telde dit jaar wat minder 
deelnemers. Wellicht omdat er niet gekampeerd kon worden, want dat is wel 
zo gezellig. 
 
De Verenigingscompetitie is voor ZVN één van de speerpunten. Hier kunnen 
we als gehele ploeg laten zien wat we kunnen. Helaas zwemmen we in de 
laagste klasse, dit wordt mede veroorzaakt door een onevenwichtige opbouw 
van de ploeg qua leeftijd. Met voldoende aanwas vanuit de minioren groepen 
moet het mogelijk zijn een niveau hoger te komen. 
 
De clubkampioenschappen zijn weer gezwommen als interne wedstrijd. Het 
relatief kleine aantal eigen zwemmers (19 in de wedstrijdgroep) maakt het 
lastig om er een officiële wedstrijd van te maken. Bert Duivenvoorde 
(Senioren) en Suze Duivenvoorde (Junioren 2/3) waren de snelste zwemmers 
op de traditionele sprintnummers. Hierbij moet wel worden aangetekend dat 
Floor Hogervorst (Minioren 5) minder dan 0,5 seconde langzamer was dan 
Suze over in totaal 200m. 
 
Op dit moment wordt gewerkt aan een zo volledig mogelijk overzicht van alle 
clubrecords. Nu wordt bij iedere wedstrijd een handmatige controle gedaan 
op eventuele nieuwe records. Omdat maar een beperkt aantal zwemmers 
nieuwe records zal kunnen zwemmen is dit geen al te zware belasting. Zodra 
de lijst compleet is kan er een automatische controle ingesteld worden. 
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In 2018 zijn er 20 nieuwe clubrecords gezwommen, waarvan 6 estafettes. Bij 
de estafettes wordt ‘geprofiteerd’ van het feit dat er nu weer wat meer 
gemengde estafettes gezwommen worden. Maar toch een mooi resultaat 
gezien de meeste records gewoon heel erg scherp staan. 
Het aantal persoonlijke records is 362, een heel mooie score! Voor 2019 staan 
er tot en met 10 maart ook alweer 106! 
 
Tenslotte wordt aan een handleiding Wedstrijdsecretariaat gewerkt. Dit 
vordert gestaag maar zal nog geruime tijd in beslag nemen. Zodra dit 
grotendeels gereed is zal het mogelijk worden om de taken van het 
Wedstrijdsecretariaat te verdelen, bijv. bij vakantie in het wedstrijdseizoen. 
 
Officials 
Opleiding 
In februari 2018 heeft Elize van den Berg de cursus tijdwaarnemer afgerond. 
Helaas waren er in september geen geïnteresseerden om de cursus 
tijdwaarnemer te gaan volgen. 
 
Beoordelingen 
15-04-2018: 
 Elize v/d Berg  is positief beoordeeld voor bevoegdheid 4 (T/K) 
 Anouschka Hogervorst is positief beoordeeld voor bevoegdheid 3 (T/K) 

13-05-2018: 
 Diana Duivenvoorden is positief beoordeeld als Jurysecretaris 
 Gerton Knijnenburg is positief beoordeeld voor bevoegdheid 3 (T/K) 

02-12-2018: 
 Gerty Tiggelman is positief beoordeeld voor bevoegdheid 3 (T/K) 

 
Onderscheiden 
23-09-2018 is Gerard Rotteveel door de KNZB onderscheiden na 28 jaar 
fungeren. 
 
Gestopt als official 
We hebben per september helaas afscheid moeten nemen van Gabriëlla 
Peerenboom als official. We zijn haar dankbaar voor al haar inzet. 
 
Wedstrijden en fungeren 
Tijdens de 26 Wedstrijden van jan-juli 2018 is er 53 keer gefungeerd. 
Tijdens de 13 Wedstrijden van sep-dec 2018 is er 28 keer gefungeerd. 
 
Leden TC  
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Wedstrijdploeg 

Vorige competitie seizoen (2017-2018) 

Het vorige seizoen hebben we goed ons best gedaan en regelmatig op nummer 

1 gestaan maar zijn we jammer genoeg als 2e geëindigd binnen de poule. All in 

all erg tevreden! 

Huidig competitie seizoen (2018 - 2019) 

Voor het huidige seizoen zijn niet zo soepel van start gegaan als het vorige, dit 

komt voornamelijk doordat er een aantal af/ziek meldingen zijn geweest 

binnen leeftijdscategorieënwaar we niet zoveel zwemmers voor hebben. 

Hierdoor pakken we  vervangende tijden wat tegenwerkt met de 

puntentelling. 

Op dit moment staan we op de derde plek van de zeven binnen onze poule. 

Trainingen 

Omtrent de trainingen hebben we sinds begin 2018 meer onderlingen 

overleggen met de wedstrijd trainers. Hierin besprekken we progressie, waar 

aan te werken, de laatste weetjes omtrent technieken en op welk 

onderdeel/slag we ons gaan focuses tot aan het volgende overleg. 

In grote lijnen trainen we met als doel de verenigings competitie. Andere 

wedstrijden zijn meer 'bijzaak' maar word uiteraard ook rekening mee 

gehouden tijdens het trainen. 

  



Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2018 
 

 

5 

 

Landtraining 

Waar komen mijn trainingen dan vandaan?? 

Persoonlijk heb ik nog nooit ervaring gehad met training geven. Of heb ik een 
opleiding gehad om mij hierin te helpen. Dit zal zeer waarschijnlijk voor 
verwarring brengen waarom ik dan de training geef..  
Dit komt omdat ik niet wou/wil dat de landtraining zou stoppen had ik mijzelf 
aangemeld als trainer met de gedachte hier over de tijd steeds meer over te 
leren. Toevallig had Laura van Nobelen zich op ongeveer hetzelfde moment 
aangemeld en gaf zij dus de 2e training. (moet zeggen dat het echt top 
trainingen waren).  
Ik gaf in het begin alleen de eerste training van 18:00-19:00, maar de datum 
kom ik ff niet op, maar een tijd geleden is Laura ermee gestopt, en geef ik dus 
ook het 2e uur training. 
Deze trainingen probeer ik steeds de grens te verleggen natuurlijk, maar in 
oorsprong komt de training van advies van trainers die ik ken waar ik volledig 
vertrouwen in heb, die komen echter wel vanuit andere sporten. Vervolgens 
probeer ik zelf te kijken wat ik hiervan kan gebruiken, en of het niet te zwaar 
is. 

Terugblik over 2018 
In principe vind ik dit jaar redelijk goed verlopen. De reden waarom ik zeg 
“redelijk” is omdat ik vooral in het begin er nogal moeite mee had, om de 
balans te vinden tussen te zware trainingen en te speelse trainingen.  
Aangezien sommigen probeerden oefeningen zo snel mogelijk te doen terwijl 
anderen al doorhadden dat focussen op de techniek waarmee ze een oefening 
doen veel belangrijker is. Dat gecombineerd met het gelimiteerde materiaal 
dat we kunnen gebruiken. Maakte het zeker niet gemakkelijk, maar ik denk 
dat we er redelijk goed uit zijn gekomen. 
Ik heb bij iedereen die ik training heb gegeven vooruitgang gezien, en 
sommigen kwamen er zelfs zelf achter. (als je zoiets hoort dan kan je toch al 
bijna niet meer zeggen dat het niet succesvol was) 

Materiaal 
We hebben niet gek veel materiaal behalve een aantal kettlebells verschillend 
vanaf 2 tot en met 10 kilo, een ab dorsal wiel, een TRX, een aantal redelijk 
versleten yoga-matjes. Ik ben hier op het moment nog mee bezig met plannen 
bedenken voor 2019 wat hier verbeterd aan kan worden. Maar dit staat nog 
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niet vast genoeg om te delen. Het enigste wat vast staat, is dat ik een aantal 
kettlebells wil vernieuwen (sommige zijn versleten), en een aantal dumbbells 
wil aanschaffen, de dumbbells zullen met voornamelijke focus zijn voor het 2e 
uur. Want het 1e uur, kan nog gewoon door met de kettlebells die we hebben. 
Het 2e uur zal deze ook nog gebruiken, maar wel met de mogelijkheid dat we 
zwaarder kunnen gaan. En als het budget schikt ervoor zou ik de matjes willen 
vernieuwen. (in sommigen zitten gaten, en andere zijn gescheurd over de 
jaren heen) 

Doelstelling voor 2019 
Doorgaan met trainen! 
De trainingen gerichter geven, als ik hier erg kritisch op kijk, dan zie ik dat ik 
moeite heb met ervoor zorgen dat ik op iedereen kan letten. In principe is dit 
niet een echt probleem die er is, maar het is wel iets waarvan dat ik op kan 
verbeteren. 
De focus verleggen, zodat we wel alle spiergroepen bereiken in 1 week, maar 
er ook voor zorgen dat iedere training wel 1 focuspunt bevat, zodat ze 1 
bepaalde techniek leren, en generiek gezien week 1 meer focus is op 
buikspieren en de week erop meer op beenspieren. 

TL;DR (te lang, niet gelezen) 
Trainingen gaan soepel, er zijn nog geen echte problemen ontstaan, ik geef de 
trainingen op basis van wat ik denk dat iedereen in dat uur aan kan. Die 
trainingen worden gebaseerd op wat ik zelf denk dat nuttig is. En op advies 
dat ik heb gekregen van sommige andere trainers die ik ken (zijn wel van 
buiten de vereniging). 
Het materiaal dat we hebben, is teleurstellend, maar we gebruiken het wel. Dit 
komt vanwege het budget dat we hebben, en dat de landtraining financieel 
gezien niet heel groen is. De voornaamste focus voor 2019, gaat worden dat 
iedere training een stuk aangeleerd wordt, en dat ik probeer naar meerdere 
mensen tegelijkertijd te kunnen kijken of de techniek goed zit. 
Mocht je iets missen, of denk je hier heb ik niks aan, stuur dan even een 
mailtje erover met wat je dan verwacht van me. Op de eerste pagina staan 
contact details. 

 
Jeffrey Duivenvoorden 
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Miniorengroep 
 
Wij zijn Jelle en Tim en wij geven iedere donderdagavond vanaf 18.00 tot 
19.00 aan de minioren. Wij vinden het vrij handig dat we met z'n tweeën zijn, 
omdat Tim en ik soms niet aanwezig kunnen zijn i.v.m. school, dus dan kan de 
ander het makkelijk overnemen. 
 
Ikzelf (Jelle) geef ook het uur erna training van 19.00 tot 20.30 aan de 
Wedstrijdploeg. Meestal kan ik weinig opmerkingen maken over hoe de 
wedstrijdploeg zwemt, dus ik zorg ervoor dat de wedstrijdploeg zoveel 
mogelijke oefeningen herhaalt, zodat ze een conditie blijven behouden. 
 
Vier keer per jaar vergaderen we met de andere twee trainers wat we gaan 
trainen voor een bepaalde periode. Dit jaar hebben we bij de eerste 
vergadering besloten dat we veel aandacht gaan geven aan de keerpunten en 
borstcrawl. Bij de tweede vergadering hebben we besloten meer rugcrawl te 
gaan oefenen. De derde vergadering hebben we op 26 Maart. 
 
met vriendelijke groeten, 
 
Tim en Jelle 
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Recreanten 
 
 De recreantentrainers geven training aan de volgende groepen: 

 De Benjamins  (maandag en donderdag) 
 Het Sterrenplan  (maandag) 
 Zwemvaardigheid ook wel te noemen ‘Gerard Groep’ (dinsdag) 

 
 Bij de benjamins wordt na ca. 8 weken een toets afgenomen. Hiermee 

wordt het zwemblok van dat moment afgesloten. De zwemmers krijgen 
na het afnemen van de toets een mooi certificaat. 

 De trainers begeleiden zwemmers naar recreantenwedstrijden die, met 
nog drie andere verenigingen, wordt georganiseerd. Voor deze 
wedstrijden nodigen zij zwemmers uit en zorgen tevens voor vervoer 
(m.b.v. de ouders). De ‘thuiswedstrijd’ wordt door de trainers meestal in 
maart georganiseerd.  

 Om afspraken voor de recreantenwedstrijden (en de zwemspelspelletjes) 
vast te leggen gaat  Carola naar vergaderingen en worden de afspraken 
door haar vastgelegd en doorgestuurd naar de deelnemende 
verenigingen. 

 De trainers houden 1 maal per 6 weken een vergadering, bij een van de 
trainers thuis. Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt.  

 De trainers houden, indien nodig, voor elk seizoen een wachtlijst bij. Als 
het mogelijk is delen zij de zwemmers zo snel mogelijk in. Om een nieuw 
lid in te laten stromen wordt gekeken in hoeverre de les is gevorderd. 
Wordt met het blok net begonnen dan stroomt een nieuw lid gelijk in 
anders wordt het blok eerst afgemaakt en stroomt een nieuw lid in bij 
een volgend blok. Voordeel hiervan is dat nieuwe leden niet langer dan 
hooguit 4 weken moeten wachten voordat zij lid kunnen worden.  

 De trainers geven informatie over de lessen aan ouders en nieuwkomers 
zowel mondeling als telefonisch. 
 
Zijn er n.a.v. dit verslag nog vragen dan zijn de recreantentrainers bereid 
u te woord te staan.  
 
Namens het hele team van recreantentrainers. 
Anne, Carola, Geert, Gerard, Suze en Tonneke    
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Activiteitencommissie 
 
Leden:  Jordi Edelaar 
   Onno Mens 
   Anne van Nobelen 
   Bert Duivenvoorde 
    
Overzicht van de georganiseerde / geassisteerde activiteiten in 2018. 
 
Juli ZVN-feest seizoen 2017 – 2018 
Om het seizoen te beginnen en het oude af te sluiten hebben we weer een 
feest georganiseerd. De opkomst was helaas wat minder als het voorgaande 
jaar, dit willen we komend jaar oplossen door wat actiever “reclame” te 
maken voor het feest. Desalniettemin was het een erg gezellig feest. 
 
Juli Vrijwilligers-BBQ 
Direct na het zvn-feest hebben we de BBQ aangestoken voor al onze 
vrijwilligers. Het was een gezellige avond waar iedereen even lekker kon 
genieten en elkaar weer even kon spreken. We doen dan wel allemaal 
vrijwilligerswerk bij de zvn maar dat wil niet zeggen dat we elkaar allemaal 
zien. Op deze manier ziet iedereen elkaar weer even  Heel erg bedankt 
vrijwilligers!  
 
November  Intocht Sinterklaas in Noordwijkerhout 
Ook dit jaar was het weer gezellig in het dorp. We mochten weer een spel 
organiseren naast de witte kerk. Alle kinderen die bij ons langskwamen 
vonden het super. Deze activiteit was voor Onno ook zijn vuurdoop. Door 
omstandigheden was hij de enige op locatie van onze commissie, dit is 
helemaal goed gedaan dus complimenten hiervoor! 

 
Oktober Rabobank clubkas campagne 
De Rabobank organiseert elk jaar een campagne waarmee alle Verenigingen 
in de Bollenstreek geld kunnen verdienen. Om geld te verdienen moest je 
ervoor zorgen dat leden van de Rabobank op jou zouden stemmen. Dit hebben 
we gedaan door op facebook een grote campagne op te zetten en dit is 
uiteindelijk beloont met een bedrag van €222,30. Dit geld wordt gebruikt om 
trainingsmaterialen van te kopen. 
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November/ December Amaryllis verkoop 
 Net als vorig jaar hebben we weer een amaryllisverkoop georganiseerd. Bij 

ons thuis zijn ze erg mooi uitgekomen. Ons enige aandachtpunt is de tijd die er 
gaat zitten in de voorbereiding, we gaan even brainstormen of we dit 
makkelijker kunnen maken. Jullie hebben met zijn allen wel een super bedrag 
verkocht. We hebben netto €1108 opgebracht, dit geld zal gebruikt worden 
voor bijv. kampen en uitjes. 
 
Naast de activiteiten die wij georganiseerd hebben staan we natuurlijk altijd 
klaar om bij andere evenementen te helpen. Zo hebben wij bijvoorbeeld 
geholpen bij de begeleiding bij de zwemspelletjes. Ook houden wij het jaar 
door de facebookpagina up-to-date en publiceren wij de zvn-nieuwsbrief. Dit 
vergt voor ons echter erg veel tijd, we zijn daarom op zoek naar iemand die dit 
van ons over zou kunnen nemen. 
 
Wij hebben een begroting voor 2019 opgesteld aan de hand van voorgaande 
jaren: 
 
 
 Opbrengsten Uitgaven 
Sponsoractiviteit €1100  
Rabobank Clubkas €250  
Sint  €50 
ZVN feest  €500 
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Sponsorcommissie 
 
Sponsors: 
Het aanschrijven van bedrijven om geld te vragen is lastig, maar noodzakelijk. 
Het opstellen van een goed verhaal wat er nodig is en waarom we bij dat 
bedrijf uitkomen is het belangrijkst voor een eerste indruk en uitnodiging 
voor een sponsor gesprek. (Grote) bedrijven stellen hun sponsor budget vast 
in januari dus in oktober aanschrijven is een must. 
 
Dit jaar 2 sponsoren gevonden.  
 E.J. Hogervorst & ZN. heeft de nieuwe shirts gesponsord voor de 

trainers, hartelijk dank hiervoor! 
 Anonieme sponsor bood zichzelf aan voor sponsoring. Deze heeft 

nieuwe badmutsen gesponsord. Proefdruk hiervan is onderweg, na 
goedkeuring zullen er 150 besteld worden. 

 
Oktober 2018 MeerlandenFonds aangeschreven voor een bijdrage voor 
nieuwe materialen. Helaas is het verzoek afgewezen. 
December 2018 Radio 538 aangeschreven bij hun actie: “de beste wensen” 
met de wens voor nieuwe materialen. Wens niet in vervulling gegaan. 
 
Bezig met verschillende ondernemers in Noordwijkerhout voor sponsoring. 
 
Huidige sponsors bedankt: 
 Arthur Duivenvoorden:    locatie voor ZVN feest 
 E.J. Hogervorst & Zn.:    locatie voor diverse vergaderingen 
 Slagerij van Kampen  
 Trouble Free:     logistieke software 
 L.J. Sport Lisse en Sassenheim: korting op aankopen 
 Tonsurton:     kleding bedrukken 

 
Sponsor vergeten? Even laten weten …  
 
 
Groeten, 
Gerton 
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Kampcommissie 
 
Op 2 t/m 4 maart 2018 vond het afgelopen kamp plaats bij de tjarda in 

sassenheim. Het was echter een erg fris kamp geworden met sneeuw en ijs, 

maar gelukkig was iedereen warm gekleed en hebben we veel pret kunnen 

maken binnen & buiten op het ijs. 

Uiteraard komt elk kamp met zijn plus en min punten, zo hebben wij hier ook 

weer een aantal verbeterpunten van opgepakt voor het komende kamp. 

Over het komende kamp gesproken, voor dit jaar staat er uiteraard nog eentje 

op de planning en zodra alles rond is zullen de uitnodigingen worden 

uitgedeeld. 

 

Dennis Jansen 

Eline van der Vossen 

Mark Troost 
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Tuchtcommissie 
 
Als Voorzitter van de “Tuchtcommissie” van de ZV Noordwijkerhout kan ik het 
bestuur  mededelen dat er dit afgelopen verenigingsjaar geen incidenten zich 
hebben voorgedaan. 
 
 
Namens de tuchtcommissie   
 
Tonneke van Nobelen 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde 
privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
geldt niet meer. 
 
In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hierin 
staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te 
krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten 
organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. 
En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te 
trekken als om die te geven. 
 
Wij zijn als vereniging o.a. verplicht om deze toestemmingen (of het geven 
van geen toestemming) vast te leggen in onze administratie. Daarom 
verzoeken wij onze leden dit vast te leggen op de daarvoor bestemde 
formulieren. Deze zijn in 2018 meegegeven aan onze zwemmers. Tevens 
zijn de formulieren te vinden op onze website.  
 
In januari 2018 hebben Gerton Knijnenburg en Debbie Hooghiemstra een            
2-daagse cursus gevolgd om onze vereniging AVG-proof te maken.                      
In grote lijnen hebben wij alles op de rit. De laatste puntjes worden op i 
gezet. 
Eind 2018 hadden wij van ca. 50% van onze leden de 
toestemmingverklaringen retour ontvangen. Wij hopen in het komende jaar 
de 100% te kunnen bereiken.  
 
Wij hebben voor al onze vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst 
opgesteld en deze zijn vrijwel allemaal ondertekend terug gekomen. Alle 
zwemmers ontvangen nog een kopie voor eigen bezit. 
 
Wij zijn in het bezit van een protocol datalekken. Wanneer er een datalek 
plaatsvindt dan zullen wij stappen ondernemen en dit protocol volgen.  
Al onze informatie bevind zich op beveiligde computers, in een cloud welke 
zich binnen de EU bevind. Papieren archief en documentatie bevind zich in 
een afgesloten archiefkast.  
Meer informatie over de AVG-wetgeving zijn te vinden op de website: 
www.autoriteitpersoongegevens.nl 
 

http://www.autoriteitpersoongegevens.nl/
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Verklaring Omtrent Gedrag - VOG 
 
De trainers, hulptrainers en hulpouders waarvan de kinderen al langer op Z.V. 
Noordwijkerhout zitten zijn allen voorzien van een VOG. Door het jaar heen 
vallen hulp ouders af doordat kinderen stoppen met zwemmen en komen er 
hulp ouders bij waarvoor een VOG aangevraagd moet worden. 
 
De VOG’s bij houden is goed te doen, geen hulp nodig hierbij. 
 
Groeten, 
Gerton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrouwenspersoon (man) 
 
Ik ben alleen vertrouwenspersoon en heb dus geen overzicht wat er verder is 
gebeurt. 
Ik heb geen meldingen ontvangen in 2018 
 
André 
 
 
Vertrouwenspersoon (vrouw) 
 
Geen meldingen gekregen afgelopen jaar. 
 
Mariëlle 
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Ledenadministratie 
 
Aanmeldingen 
In 2018 hebben 19 nieuwe zwemmers zich als lid aangemeld. 
 
Afmeldingen 
1e half jaar hebben 21 leden het lidmaatschap opgezegd. 
2e half jaar hebben 9 leden het lidmaatschap opgezegd. 
 
In totaal 30 afmeldingen. Dit zijn 5 leden minder dan in 2017. 
 
Totaal aantal leden  
95 zwemmende leden 
15 niet zwemmende leden 
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Bestuur 
 
Algemeen 
Er is het afgelopen jaar veel gebeurt. Zo was het bestuur niet compleet maar  
ondertussen zijn er nieuwe aangeschoven zodat de vereniging weer genoeg 
bestuursleden heeft. We zijn volop bezig om alles vloeiend te laten verlopen. 
Er is ook 1 gecertificeerde official bij gekomen.  

Leden 
Het werven van jeugd is essentieel voor voldoende doorstroom in de 
toekomst.  
 
Vrijwilligers 
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers waar de vereniging over kan 
beschikken. Dankzij hun inzet kan de vereniging voortbestaan. Zoals bij zoveel 
verenigingen heeft de ZV Noordwijkerhout een structurele vraag naar 
vrijwilligers. Wij hopen op nieuwe aanmeldingen en willen iedereen 
stimuleren om mensen te werven.  

Bestuursleden 
Voorzitter:  tijdelijk waargenomen door Elize van den Berg-  

(kiesbaar als voorzitter) 
Secretaris:              Gerty Tiggelman – niet herkiesbaar in deze functie   

  (kiesbaar als bestuurslid) 
Penningmeester: Petra Benningshof 
Bestuurslid: Debbie Hooghiemstra   
Bestuurslid : tijdelijk waargenomen door Anouschka Hogervorst-   
      (kiesbaar als Secretaris)    
 
 
Namens het bestuur,  
Gerty Tiggelman 
 
 
  



Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2018 
 

 

18 

 
Kascommissie 
 
 
 

 
 
 


