
Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2019 
 

ZV Noordwijkerhout 1 

Algemene ledenvergadering ZV Noordwijkerhout 
Woensdag 25 maart 2020 

E.J. Hogervorst & ZN, Westeinde 14a 
 
 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Verslag ALV van 3 april 2019 
4. Afsluiting boekjaar 2019 
5. Goedkeuring verslagen 

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

 
  PAUZE 
 
6. Opening verenigingsjaar 2020 
7. Verkiezing bestuursleden: 

 Geen verkiesbare bestuursleden 
 Afgetreden penningmeester: Petra Benningshof 

8. Vaststellen begroting 2020 
a. Vrijwilliger kascommissie 2020 

9. Vaststellen beleidsplan 2020/2021 
10. Benoeming diverse commissies 

a. Vacant: activiteiten commissie 
b. Vacant: lid sponsorcommissie 

11. Rondvraag 
12. Sluiting  
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Technische commissie  
 
Wedstrijdsecretariaat 
 
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 2019 hebben wij de volgende wedstrijden georganiseerd: 

 Verenigingscompetitie (1 wedstrijd) 
 Clubkampioenschappen 

en bij diverse wedstrijden hulp geboden. 
 
In 2019 hebben we aan 36 wedstrijden meegedaan waarvoor 38 inschrijvingen 
gedaan werden (de regiokampioenschappen iedere keer 2 weekeinden). Van 
minioren wedstrijden voor de jongste zwemmers tot en met Nederlandse 
Kampioenschappen voor de snelsten. Met name op dat laatste punt is het mooi dat 
Floor Hogervorst mee heeft mogen doen aan de NJJK, korte baan. Daarnaast heeft 
Bert Duivenvoorde zich laten zien op het ONK lange baan en ook korte baan Op de 
regiokampioenschappen (A) hebben we gelukkig al iets meer deelnemers al is de 
animo om voor 1 keer zwemmen naar bijvoorbeeld Dordrecht te reizen niet altijd 
even groot. Het traditionele Pinkstertoernooi in Purmerend telde dit jaar gelukkig 
weer wat meer deelnemers nu er weer gekampeerd kon worden. 
 
De Verenigingscompetitie is voor ZVN één van de speerpunten. Hier kunnen we als 
gehele ploeg laten zien wat we kunnen. We zwemmen in de laagste klasse, 
veroorzaakt door een onevenwichtige opbouw van de ploeg qua leeftijd en geslacht 
– met name het aantal vrouwelijke zwemmers is klein. Met de inzet van Anne 
Duivenvoorden als gastzwemster kunnen nu ook weer de dames-estafettes 
gezwommen worden en dat zien we terug in de stand. We staan nu ruim eerste met 
als gevolg zeer waarschijnlijk promotie naar de tweede klasse district. Ook Walter 
Jansen is sinds kort weer van de partij. 
 
De clubkampioenschappen zijn weer gezwommen als interne wedstrijd. Het relatief 
kleine aantal eigen zwemmers (17 in de wedstrijdgroep) maakt het lastig om er een 
officiële wedstrijd van te maken. Bert Duivenvoorde (Senioren) en Floor Hogervorst 
(Junioren 1) waren de snelste zwemmers op de traditionele sprintnummers. 
 
In 2019 zijn er maar liefst 47 nieuwe clubrecords gezwommen, waarvan 4 
estafettes. Vooral de jongere zwemmers zwemmen veel records, absolute uitblinker 
is Suuz Griekspoor met 23 nieuwe clubrecords. Het aantal persoonlijke records is 
maar liefst 435, een heel mooie score. Beide aantallen zijn flink meer dan vorig jaar,  
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dat geeft des te meer aan dat de meeste zwemmers op de goede weg zitten qua 
prestaties. 
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een handleiding voor het 
Wedstrijdsecretariaat. Deze zal hopelijk ook binnenkort in de praktijk getoetst 
kunnen worden. 
 
 
Officials 
 
Opleiding 
In januari 2019 heeft helaas niemand een official cursus gevolgd.  
Anouschka heeft de ambitie om de cursus J en K te gaan volgen in 2019. 
 
Er is echt een noodzaak dat er ouders / vrijwilligers de cursus tijdwaarnemer gaan 
volgen. Bij interesse kan er bij Anouschka geïnformeerd worden. 
  
Beoordelingen 
10-03-2019: 

 Elize v/d Berg  is positief beoordeeld voor bevoegdheid 3 (T/K) 
  
Onderscheiden 
Vanuit de KNZB is er niemand onderscheiden voor zijn/haar verdiensten. 
Vanuit de vereniging hebben wij op maandag 25 november 2019 Gerard Dobbe in 
het zonnetje gezet met een bos bloemen voor zijn jarenlange verdienste als official. 
 
Officials 
We hebben in totaal 10 officials. Waarvan 

- 3 met bevoegdheid 2 (starter) 
- 3 met bevoegdheid J (jurysecretariaat) 
- 1 met bevoegdheid K (kamprechter) 
- 9 met bevoegdheid 3 (tijdwaarnemer) 

 
Wedstrijden en fungeren 
Tijdens de 35 Wedstrijden van jan-juli 2019 is er 57 keer gefungeerd. 
Tijdens de 22 Wedstrijden van sep-dec 2019 is er 33 keer gefungeerd. 
 
Leden TC  
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Wedstrijdploeg 

Dinsdag avond 18:00 - 19:00: 
Bij het eerste uur op de dinsdag avond hebben we nu twee banen met verschillende 
niveaus. Waarbij de baan met de jongere / nieuwe zwemmers vooral de focus wordt 
gelegd op de basis technieken van de slagen. En dat ze zelf ook weten wat belangrijk 
is om op te letten voor een goede basis. 
 
Voor de baan met de zwemmers die al wat meer gevorderd zijn, worden er meer 
meters gemaakt om ook goed aan de conditie / kracht te werken. Ook hier zijn de 
basis technieken nog steeds van belang, maar worden ook op wat meer gevorderde 
technieken geoefend. 
 
Dinsdag avond 19:00 - 20:30: 
Vervolgens het tweede uur zijn de oudere wedstrijd zwemmers, hier is het vooral 
meters maken en daar een persoonlijke aanwijzing.  
Het laatste half uur hebben wij maar een baan tot onze beschikking waarin wij 
voornamelijk oefeningen doen die niet zozeer met banen trekken te maken heeft. 
 
Donderdagavond 18.00 – 19.00: 
Op dit tijdstip wordt training gegeven aan de minioren. De zwemmers worden 
opgeleid voor het wedstrijdzwemmen. De trainingen worden over het algemeen 
afgestemd op de komende wedstrijden zodat zij klaar zijn voor hun wedstrijd. 
 
De trainers Tim en Daan kunnen niet altijd op tijd aanwezig zijn aangezien zij 
rechtstreeks van school komen. 
Daan doet op school de opleiding sport en bewegen. Hij heeft zijn EHBO diploma. 
 
Donderdagavond 19.00 - 20.00: 
Jelle Koomen  geeft training iedere donderdagavond om 19.00 tot 20.00.  
De groep bestaat uit ongeveer 5 zwemmers. Aan het begin van het jaar waren het 
meer, maar wegens verschillende omstandigheden zwemmen zij niet meer in deze 
groep.  Voornamelijk probeert hij de zwemmers te trainen op uithoudingsvermogen. 
Hij probeert ze altijd te pushen tot het einde.  
 
Donderdagavond 19.00 – 20.30:  
De training wordt afgewisseld met techniek en conditie training. Het laatste half uur 
wordt aandacht besteed aan starten e/o keerpunten.  
Ook op deze avond hebben wij te maken met twee groepen, de junioren/senioren en 
de minioren.  
De opdrachten zijn voor de twee groepen hetzelfde maar verschilt in uitvoering. 
Denk hierbij aan de rusttijd, deze is voor de junioren/senioren minder lang dan bij 
de minioren,  of het aantal keren dat de opdracht moet worden gezwommen. 
Elke maand schuift een groep/niveau op naar een andere baan met als doel dat per 
maand een bepaalde groep net iets meer aandacht krijgt en de trainer beter naar de 
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zwemslagen en techniek kan kijken dan in de banen 2 en 3. Zo krijgt een ieder de 
aandacht waar zij recht op hebben. 
  
Vrijdag avond 19:00 - 20:30: 
Vrijdag avond word door Dennis en Esther gegeven en is een combinatie van 
techniek/conditionele trainingen. 
  
Algemeen: 
1 x per kwartaal komen de trainers bij elkaar voor een vergadering.  
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Landtraining 

Nog geen verslag ontvangen 
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Recreanten 
 

De groep recreanten is in 3 groepen verdeeld t.w.:  
 Benjamins  (maandag- en donderdagavond 18.00 tot 19.00 uur) 
 Het Sterrenplan  (maandagavond 18.00 tot 19.00 uur) 
 ‘Gerard Groep’ (dinsdag 18.00 tot 19.00 uur) 

 
Benjamins: eens in de 8 weken wordt bij de benjamins een toets (certificaat) 
afgenomen. Het zwemblok van dat moment wordt met het afnemen van de toets 
afgesloten.  
Sterrenplan:  techniek en alle starts en keerpunten worden aangeleerd. 
Gerard groep: groep niet wedstrijdzwemmers waar o.a. zwemslagen, wrikken, 
start, keerpunten, waterpolo e.d. wordt beoefend.  
 
Recreantenwedstrijden:  
Uitnodigingen maken en versturen naar deelnemers, schrijven van startkaartjes 
Begeleiden van de zwemmers naar het startblok en geven van de laatste instructies. 
De trainers worden bijgestaan door enthousiaste ouders omdat veel 
recreantenwedstrijden samen vallen met de wedstrijden voor de wedstrijdgroep.  
De ‘thuiswedstrijd’ wordt georganiseerd in De Schelft in de maand maart.  
 
Zwemspelletjes: 
i.p.v. meerdere zwemspelletjes in het jaar, dit jaar een gezamenlijke 
zwemspelontmoeting van 2 uur georganiseerd met 2 andere zwemverenigingen. 
Reden te weinig deelnemers per ontmoeting. Volgens ons een geslaagde 2 uur 
durende middag en voor herhaling vatbaar. 
 
 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 hebben 1 maal per 6 weken een vergadering, bij een van de trainers 
thuis. Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt.  

 De trainers geven informatie over de lessen aan ouders en nieuwkomers zowel 
mondeling als telefonisch. 

 Het trainerscorps is wat groter gegroeid door de hulp van Aad, Luuk, Eline, Pien 
en Suuz. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. 

 
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. 
Aad, Anne, Carola, Eline, Geert, Gerard, Suze  
En hulptrainers Luuk, Pien en Suuz  
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Activiteitencommissie 
 
Leden: Jordi Edelaar 
  Onno Mens 
  Anne van Nobelen 
  Bert Duivenvoorde 
    
Overzicht van de georganiseerde/ geassisteerde activiteiten in 2019. 
 
Juli    ZVN-feest seizoen 2018 – 2019 
 
Ook dit jaar hebben we er weer een gezellig feest van gemaakt bij de familie 
Duivenvoorde op de Leidsevaart. Voor de kinderen was er een stormbaan, voor de 
volwassenen stond er een hapje en een drankje klaar. We vonden het weer een 
geslaagde middag met zijn allen, zoals altijd erg gezellig 
 
Juli    Vrijwilligers-uitje 
 
Omdat we dit jaar een cheque hadden gewonnen van het sportfonds zijn we meet 
alle (beschikbare) vrijwilligers gaan eten bij “Heinde en Ver”. De organisatie hiervan 
lag bij het bestuur.   
 
Oktober    Rabo Clubsupport 
 
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 campagne op te zetten en dit is uiteindelijk beloont met een bedrag 
van €463.89. Dit geld wordt gebruikt om bijv. trainingsmaterialen van te kopen. 
 
November/ December  Amaryllis verkoop 
 
Net als vorig jaar hebben we weer een amaryllisverkoop georganiseerd. Bij ons 
thuis zijn ze erg mooi uitgekomen. Dit jaar hebben we de voorbereiding en 
administratie aangepast. Hierdoor was het voor ons zelf een stuk minder werk om 
alles bij te houden. Het invullen van de lijsten ging nu digitaal. Enige aandachtspunt 
was de digitale brief. Niet iedereen leest de digitale kanalen en zijn mail blijkbaar. 
Om deze reden willen we bij een volgende activiteit ook weer papieren brieven 
uitdelen. We hebben netto €698,75 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 posten we regelmatig berichten op facebook.  
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Sponsorcommissie 
 
Mei 2019          

 Gesponsorde badmutsen binnen. 
 
September 2019  

 Aangemeld bij “het Schipolfonds”.  
Aanvraag gedaan om zwemmaterialen te vervangen/ uit te breiden. 

 
Oktober 2019    

 Pitch gehouden bij bestuursvergadering wat betreft “SponsorKliks”. 
Enthousiast bestuur en aanmelding in gang gezet. Vanaf 14 oktober staat 
“onze” SponsorKliks pagina online. 

 
SponsorKliks: 
               * Oktober           € 52,13 
               * November       € 59,71 
               * December       € 44,67 

 
Bij vragen over SponsorKliks kunt u contact opnemen met Gerton, schroom 
niet! Alle beetjes helpen om de kas van onze verenging te spekken. 
 

 Aanvraag ingediend bij “het Meerlandenfonds” om zwemmaterialen te 
vervangen/ uit te breiden. 

 
November 2019   

 Bevestiging gekregen van het Schipholfonds dat onze aanvraag geheel of 
gedeeltelijk wordt gehonoreerd, 13 december is de uitreiking. 

 Amaryllis bollenverkoop (meer info bij Activiteiten commissie) 
 Bevestiging gekregen van “het Meerlandenfonds” dat we een bedrag krijgen 

 
December 2019                

 Cheque van het Meerlandenfonds in ontvangst mogen nemen - € 731,20 
 Cheque van het Schipholfonds in ontvangst mogen nemen - € 2750,25 

 
                      
 
 
 
 
Sponsorcommissie zoekt hulp. Bedrijven aanschrijven of mensen aanspreken is niet 
mijn ding. Een verhaal maken of fondsen aanschrijven is voor mij wel goed te doen.   
 
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik deze graag, Gerton. 
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Kampcommissie 
 
In het zwemseizoen van 2019-2020 hebben wij op 13 t/m 15 september een kamp 
georganiseerd in Amstelveen. 
 
Naar onze mening was dit een groot succes en heeft iedereen het onwijs naar zijn 
zin gehad. We hebben veel verschillende activiteiten gedaan en vooral gebruikt 
gemaakt van het Amsterdamse bos dat op loopafstand van onze locatie lag. Het weer 
was ook erg mooi dus dat hadden we goed getroffen! 
 
Voor het seizoen van 2020-2021 zijn wij bezig met het organiseren van een nieuw 
kamp. 
 
Kamp commissie 
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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 
 
 
 
Vertrouwenscommissie (Man / Vrouw) 
 
Vertrouwenspersoon (man) 

Hierbij de mededeling dat ik als Vertrouwenspersoon “man” geen melding heb 
ontvangen in 2019. Verder ook geen misstanden of onwenselijk gedrag 
geconstateerd. 

Ook heb ik de jaarlijkse testmail vanaf de website gedaan, werkte prima! 

André 
 
 
Vertrouwenspersoon (vrouw) 
 
Ik heb als Vertrouwenspersoon “vrouw” geen meldingen gekregen vorig jaar. 
 
Mariëlle 
 

 
 
Verklaring Omtrent Gedrag - VOG 
 
Over de VOG’s heb ik niets te melden buiten dat alle vrijwilligers en hulpouders er 
één hebben. Mochten er nieuwe vrijwilligers of hulpouders bijkomen hoor ik dat 
graag. 
 
Gerton 
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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 2019 hadden wij van ca. 95% van onze leden de toestemmingverklaringen 
retour ontvangen. Van enkele leden hebben wij nog deze formulieren nog steeds 
niet, ook niet na persoonlijke formulieren uit te hebben gedeeld.  
 
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 (moet nog gebeuren). 
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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Ledenadministratie 
 
Aanmeldingen 
In 2019 hebben 18 nieuwe leden zich aangemeld. 
In 2018 waren dit 19 nieuwe leden 
 
Afmeldingen 
1e half jaar 2019 hebben 9 leden het lidmaatschap opgezegd. 
2e half jaar 2019 hebben 12 leden het lidmaatschap opgezegd. 
 
Totaal: 21 afmeldingen in het jaar 2019 t.o.v. 30 afmeldingen in 2018 
Dit zijn 9 afmeldingen minder dan in 2018. 
 
Totaal aantal leden  
93 zwemmende leden 
12 niet zwemmende leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2019 
 

ZV Noordwijkerhout 14 

Bestuur 
 
Algemeen 
Na de zomer van 2019 zijn we gestart met de app Spond als nieuw 
communicatiemiddel voor de vereniging. Op een eenvoudige manier kunnen 
zwemmers zich afmelden voor een training of evenement. Ook  worden er nieuwe 
ontwikkelingen via deze weg meegedeeld aan de leden. 
 
Het afgelopen jaar heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Tamara van Ruiten 
heeft het penningmeesterschap van Petra Benningshof overgenomen. Door middel 
van een stemmingsronde via Spond is dit akkoord bevonden door de leden. 

Leden 
Het werven van jeugd is essentieel voor voldoende doorstroom in de toekomst. 
Door middel van Sjors Sportief staan we meer in beeld bij de schoolgaande 
kinderen. Door het jaar heen stromen er regelmatig kinderen bij om te ervaren wat 
zwemmen bij de zwemvereniging is. Hierdoor komen er ook weer nieuwe leden bij. 
 
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.  
Carola van Hunnik is uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het jaar 2019 binnen 
Noordwijk. Wij zijn hier uiteraard erg trots op. 

Bestuursleden 
Voorzitter:  Elize van den Berg 
Secretaris:               Anouschka Hogervorst  
Penningmeester: Tamara van Ruiten 
Bestuurslid:  Debbie Hooghiemstra   
Bestuurslid:  Gerty Tiggelman    
 
 
Namens het bestuur,  
Anouschka Hogervorst 
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Kascommissie 
 

 
 

 


