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Voorwoord 
2013 is voor onze vereniging een mooi jaar geweest. We mogen ons gelukkig prijzen met het 
enthousiast kader. Ook financieel gezien mogen we niet klagen. Ondanks de stijgende kosten zijn in 
de afgelopen jaren de contributies nauwelijks verhoogd en is er bij ZVDO’74 nog steeds sprake van 
een ledengroei terwijl veel andere zwemverenigingen juist een dalende lijn laten zien

 1
. 

 

2013 betekende ook afscheid nemen van Veldzicht. Na vele jaren is het bad dicht. In 2014 is “ons 
thuisbad” de Kikvors aan de beurt om afscheid van te nemen. Daar tegenover staat dat wij een mooi 
nieuw “thuisbad” AquaAltena krijgen, waarin wij ons nog beter thuis kunnen gaan voelen en waar wij 
ook onze thuiswedstrijden waterpolo kunnen spelen. 
 
Ook hebben weer tal van activiteiten plaatsgevonden. De reguliere verenigingsactiviteiten hebben 
zoals elk jaar weer met veel inzet van ons vrijwillig kader plaatsgevonden. In financieel opzicht is er in 
het afgelopen jaar ‘zuinig’ geopereerd om de financiën te versterken. Hiermee is het gelukt om ook 
2013 met een positief resultaat af te sluiten.  
 
In dit jaarverslag is een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie en de 
omgeving van onze vereniging opgenomen.  
 
 
Namens het betuur 
 
Arie Bok 
Voorzitter 

                                                      
1 Volgens de KNZB is er bij de verenigingen sprake van een gemiddelde daling van 2 leden per jaar 
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Structuur van de vereniging 
 
In het algemeen bestuur hebben naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, 
penningmeester) de contactpersonen van de afdelingen zitting. Naast de bestuursvergaderingen is er 
2x per jaar een overleg tussen trainers en bestuur. 
 
De vereniging is opgebouwd uit drie afdelingen, te weten  
zwemmen,  
masters en 
waterpolo  
 
De afdelingen hebben een eigen (technische) commissie, waarin een aantal kaderleden, een 
bestuurslid en soms niet kaderleden (bijvoorbeeld ouders) zitting hebben. Deze (technische) 
commissies zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen binnen hun afdeling en zijn 
verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden. 
 
De vereniging drijft geheel op de inzet van onze kaderleden en vrijwilligers, allen op vrijwillige basis 
zonder enige vorm van een financiële vergoeding. De inzet van deze mensen is van levensbelang voor 
onze vereniging; het maakt de vereniging een echte vereniging. Zij zorgen voor het 
verenigingskarakter en verenigingsgevoel door hun belangeloze inzet. 

 
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering (ALV) in 2013 werden 
Manuela Punt en Andre de Bruijn gehuldigd omdat zij (meer dan) 
25 jaar lid zijn van de vereniging. Als waardering voor hun trouwe 
lidmaatschap kregen zij een ZVDO’74 windhanger en een 
kaaspakket aangeboden. 
 
 
 
 
 
 

 
Waterpolo 
De waterpolo is dit jaar spectaculair gegroeid. Dat is met name te danken aan de resultaten van het 
Rabobank scholenwaterpolo toernooi.  
Mede door de enthousiaste inzet van een tweetal 
ouders en trainers zijn er eind 2012/begin 2013 een 
aantal waterpolo toernooien georganiseerd. Hiervoor 
zijn door de organisatoren de basisscholen benaderd 
en dit heeft geresulteerd in een ongelofelijk 
deelnemersveld van meer dan 100 leerlingen. Hiervan 
zijn er 15 van de vereniging lid geworden. Na een 
intensieve training zijn deze polo’ers klaargestoomd 
voor de competitie 2013/2014.  
 
ZVDO heeft in het seizoen 2013-2014, 4 waterpolo teams in de competitie. Heren 1 speelt in de 3e 
klasse district. Het Heren 2 en Heren 3 team komen in de 4e klasse district uit. Naast de heren hebben 
we ook nog een gemengd jeugdteam onder de 13. Een damesteam staat hoog op het verlanglijstje. 
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Zwemmen 
ZVDO’74 heeft een grote groep zwemmers en zwemsters. Een aantal malen per week trainen er 
ongeveer 100 zwemmers in het water. Daarnaast hebben de oudere zwemmers wekelijks een 
speciale landtraining. Niet elke zwemmer heeft hetzelfde niveau en daar wordt dan ook rekening mee 
gehouden. Niet alleen bij de trainingen maar ook tijdens de verschillende wedstrijden die er in een 
seizoen worden gezwommen. 
Jaarlijks worden er veel verschillende wedstrijden gezwommen. Voor de jongste zwemmers is er de 
Geld & Gezin Altena jeugdvierkamp. Ook wordt er deelgenomen aan de 3-kamp. Verder zijn er 
regelmatig limietwedstrijden en is de ploeg succesvol actief in de landelijke C-competitie. Daarnaast 
zijn we goed vertegenwoordigd bij de Kringkampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen.  
 
Ook internationaal laat ZVDO’74 zich zien tijdens wedstrijden in onder andere België en Luxemburg. 
ZVDO’74 is een graag geziene gast bij de Memorial Antheunis, een internationaal jeugdtoernooi in 
Gent (België). Zwemmers tot de leeftijd van 17 jaar zijn hiervoor uitgenodigd. ZVDO’74 was met een 
grote ploeg aanwezig.  
18 zwemmers gingen in totaal 94 keer van start op 
diverse afstanden. In totaal werden er maar liefst 
65 persoonlijke records aangescherpt, 36 limieten 
voor de Brabantse Kampioenschappen 
binnengehaald en mochten 6 zwemmers in diverse 
finales van start gaan. 
 
In april stond een weekend voor 25 zwemmers 
volledig in het teken van de jaarlijks terugkerende 
internationale wedstrijd in Luxemburg. ZVDO’74 is 
een van de weinige Nederlandse ploegen die hier 
aan de start verschijnen. Het niveau van deze 
wedstrijd is hoog. Vooral bij de jeugd is de 
concurrentie groot en verschijnen er diverse topzwemmers aan de start. Tussen dit geweld hebben de 
zwemmers een uitstekend resultaat neergezet.  De oogst bestond uit 2 bronzen medailles, 7 
finaleplaatsen en maar liefst 55 persoonlijke records. 
 
Masters 
Speciaal voor de oudere zwemmers is er een aantal jaar geleden gestart met het masterzwemmen. 
Inmiddels is deze groep flink gegroeid en wordt er regelmatig meegedaan aan de zogenaamde 
masterwedstrijden. Ook internationaal is deze groep actief. In 2010 heeft een groep masters 
meegedaan het WK Master Zwemmen in Zweden. In 2012 heeft deze groep meegedaan aan het WK 
Master Zwemmen in Italië en in 2013 het EK-masters in Eindhoven. 
 
Activiteiten commissie (AC) 
De activiteitencommissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers uit de diverse afdelingen van 
ZVDO’74. Naast deze groep worden er ook regelmatig vrijwilligers ingeschakeld om te assisteren bij 
de activiteiten. Het doel van de AC is leuke activiteiten te organiseren voor de leden van de vereniging 
zoals de activiteiten X, Y en Z voor de resp jeugd, oudere zwemmer en masters. Ook zijn er activiteiten 
gehouden met als doel de vereniging financieel te ondersteunen zoals het jaarlijks terugkerend 
sponsorzwemtoernooi, de legenflessenacties, de Rabobank fietstocht, enz. 
 
3uur33 race 
Op zaterdag 2 maart werd de 7

e
  3uur33 race georganiseerd. Tijdens deze race wordt in 3 uur, 33 

minuten en 33 seconden met een team van 8 mensen zoveel mogelijk banen gezwommen. In totaal 
deden 14 teams mee aan de race die gezamenlijk 8644 banen hebben gezwommen, een afstand van 
216 kilometer oftewel een enkele reis Leeuwarden. 
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Kampweekend 
Op vrijdag 14 juni vertrok zwem- en waterpolo vereniging ZVDO'74 naar camping Eurocamping in 
Vessem voor het jaarlijkse kamp. Een groep van 70 enthousiaste kinderen en 15 energierijke leiding 

hield zich bezig met het thema 
SUPERHELDEN.  Tijdens de spooktocht 
moesten de kinderen op zoek naar de cape 
van SUPERMAN, zodat deze zijn magische 
heldenkracht terug zou krijgen en de 
boswachter en de veearts voorgoed zou 
verjagen uit het bos.  
 
De zaterdag stond in het teken van 
waterspellen; een buikschuifbaan, 
touwtrekken op nat zeil, was ophangen en 
rugby waren een aantal spellen die gespeeld 
werden door de jeugd. Aan het eind van de 

middag werd de traditionele barbecue gehouden, waarbij ook de ouders uitgenodigd waren om mee 
te komen eten. Voor de basisschool kinderen werd het kamp afgesloten met een spetterend en 
talentvolle bonte avond. 
 
De oudere jeugd bleef nog 1 nachtje slapen. Dankzij het fantastische weer, de geweldige inzet van de 
vrijwilligers, het enorme organisatietalent van de activiteiten commissie en natuurlijk de gezelligheid 
en spontaniteit van de kinderen is het wederom een SUPER geslaagd weekend geweest! 
 
Waterpolotoernooi 
Op zaterdag 29 juni werd voor de 9e keer het amateur waterpolotoernooi gespeeld in zwembad 
Veldzicht. 9 teams hadden zich ingeschreven voor dit toernooi. Traditiegetrouw bestaan de teams uit 
mensen die nog nooit of nauwelijks waterpolo gespeeld hebben, begeleid door 1 of 2 ‘echte’ 
waterpolospelers of zwemmers.  
 
Het deelnemersveld bestond uit: 

1. de Tobbers (een afvaardiging uit Babyloniënbroek),  
2. ZV Zaltbommel,  
3. de Aardbeien (werknemers van het bedrijf de Ruiter 

Aardbeien uit Genderen),  
4. Gebr Stuij Hoveniers,   
5. De Masters (master zwemmers van ZVDO'74),  
6. Veni Vidi Vici (een jonge enthousiaste groep vrienden 

uit Andel),  
7. De Selectie (de wedstrijdzwemmers van ZVDO'74)  tobbers kampioen 
8. de Smurfen (vriendengroep uit Andel), 
9. El Tigres Flotantes (vriendengroep uit 

Babylonienbroek). 
 
er was sprake van een spannende en fanatieke strijd omdat er 4 van de 5 teams het zomaar tot de 
halve finales konden schoppen. De Tobbers lieten zien net iets sterker te zijn en werden kampioen. 
In verband met de overgang naar een nieuwe zwemlocatie zal in 2015 het toernooi weer op de laatste 
zaterdag in juni gespeeld worden.  
 
 
 
 
Scholen Zwemtoernooi 
Woensdag 22 mei werd het jaarlijks terugkeren Scholen Zwemtoernooi weer gehouden. Zes scholen 
uit de gemeente Woudrichem en Wijk en Aalburg gingen met elkaar de strijd aan om de eerste plaats 
en natuurlijk de felbegeerde wisselbeker.  
Iedere zwemmer mocht 2x één baantje zwemmen. De kinderen die lid zijn van de zwemvereniging 
mogen 2x twee banen zwemmen.  
Van de kou hebben we weinig last gehad, door de klasgenoten flink aan te moedigen bleef iedereen 
lekker warm! Als slotspektakel doken de leerkrachten en ouders met elkaar het water in voor de 
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lerarenestafette. Flink aangemoedigd door hun leerlingen maakten ook zij er een spannende 
wedstrijd van. 
Aan het einde van de middag mocht de Kandelaar uit Rijswijk als winnaar de grote wisselbeker mee 
naar school nemen. 
 
Rabo Altena Awards 2013 
Omdat de Rabobank een coöperatieve bank is, geeft deze een deel van de winst terug aan de 
samenleving. Het uitreiken van de Altena Awards is één van de manieren waarop zij dat doen. Jaarlijks 
worden er vijf Awards uitgereikt met een totale waarde van € 50.000,-. Verenigingen en stichtingen 
kunnen hiervoor een project indienen om zo in aanmerking te komen voor de Awards. 
 
In juli 2014 opent het nieuwe zwembad AquaAltena in Andel zijn deuren. Voor het zwembad waren 
standaard startblokken in het bestek opgenomen. De wens van de zwemverenigingen was om 
moderne startblokken te laten monteren.  De gezamenlijke zwemverenigingen in de regio hebben 
daarvoor het project “startblokken” ingediend. Deze startblokken zorgen voor een professionele 
uitstraling van het bad en zorgen ervoor dat er elektronische tijdwaarneming mogelijk is. Een mooie 
promotie voor de regio! 
Dankzij de steun van de leden en hun achterban zaten wij bij de laatste 5 genomineerden. Tijdens de 
ledenontmoetingsavond die Rabobank Altena hield in de d'Alburcht te Wijk en Aalburg konden 
aanwezige leden stemmen op een van de vijf genomineerde projecten. Tijdens de spetterende finale 
eindigde het project van de gezamenlijke zwemverenigingen van Altena op de tweede plaats. 
Daarmee hebben wij meer dan genoeg binnengehaald om de startblokken te kunnen realiseren. 

                                 
 
 
Financiën 
Op 6 februari heeft de kascommissie de boekencontrole over 2013 uitgevoerd en akkoord bevonden.  
 
Door goed op de kosten te letten door, onder andere, eerder buiten te gaan trainen, de lichte 
ledengroei, een bijdrage vanuit de DoornOtters ivm de opheffing van deze gezamenlijke 
startgemeenschap, is 2013 met een positief resultaat afgesloten. Daardoor kunnen we ook in 2014 de 
huidige contributies handhaven. 
 
Dat wil niet zeggen dat 2014 een makkelijk jaar wordt. De overgang naar het nieuwe bad brengt extra 
kosten met zich mee. Ook hebben we te maken met stijgende kosten voor  het zwemwater, de 
afdrachten aan de KNZB, teruglopende sponsorinkomsten en andere onzekerheden.  Gelukkig staan 
daar ook extra kansen tegenover die we gaan benutten, zoals een extra ledengroei  en door de inzet 
van de sponsorcommissie. 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PeFMmYJMwhswLM&tbnid=BanvIL9d6iq-_M:&ved=&url=http://www.woudrichem.net/nieuws/2013-11-07-2221-genomineerden-rabobank-altena-awards-bekend.html&ei=mhURU7_ZF8ip0QWTrIC4Dw&bvm=bv.62286460,d.d2k&psig=AFQjCNHY-ZL4NrYIniI--rSHqU_y9312Rw&ust=1393714700511684
http://www.b-b-z.nl/nieuwsfoto/21112013-215319.jpg
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Ledenaantallen vanaf 2011 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

Opgezegd Aangemeld

Masters 9 8

WP13- 3 11

WP13+ 2 1

WP18+ 4 3

Z13- 7 11

Z13+ 3

totaal 28 34
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Sponsoren 
Ook ZVDO’74 heeft sponsoren nodig. Met hun bijdrage kunnen wij de contributie zo laag mogelijk 
houden. Een aantal bedrijven uiten hun betrokkenheid bij de club en sport door sponsor te worden, 
door ons financieel te ondersteunen of ons materialen te leveren. Meer informatie over de 
mogelijkheden? Ook u kunt uw betrokkenheid uiten door sponsor te worden. Wij sturen u graag onze  
flyer. Hierin  leest u alles over de mogelijkheden. 
   
Wij danken de sponsors en organisaties voor de steun die zijn ons geven zodat wij de zwemsport op 
een fijne en goede manier kunnen blijven beoefenen. 

 

 

 
 
 
 
Bronnen: 
Bron foto’s en teksten: http://www.genderen.org/ 

 

http://www.aalburg.net/nieuws/2014-03-12-4828-dorpsraad-veen-krijgt-onvoorwaardelijke-steun-aalburg.html

