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Voorwoord 
 
Voor u ligt het  jaarverslag over 2014. Hierin is een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de 
organisatie en de omgeving van onze vereniging opgenomen.  
 
We mogen als ZVDO’74 terugkijken op een mooi jaar. Een jaar van afscheid nemen van Veldzicht 
en de Kikvors, maar ook het maken van een nieuwe start in het mooie bad AquaAltena. 
2014 was ook het jaar dat wij 40 jaar bestaan. Dat hebben we op  zaterdag 30 augustus groots 
gevierd in het nieuwe zwembad AquaAltena. 
 
Tal van vrijwilligers en trainers hebben hun talenten en tijd met veel enthousiasme ingezet om er 
samen een mooi jaar van te maken. Mede dankzij hen zijn veel ambities het afgelopen jaar 
gerealiseerd waarbij er  veel PR’s behaald zijn waardoor ZVDO’74 een succesvol jaar achter de rug 
heeft bij de zwem- en polo wedstrijden.  
 
Een vereniging kan niet bestaan zonder de enorme inzet en bijdrage van heel veel mensen. Ik wil dan 
ook namens het bestuur álle vrijwilligers, álle sponsors, álle supporters en iedereen die hart heeft 
voor ZVDO’74, enorm bedanken! Ik denk dat wij met elkaar op een hele goede manier invulling geven 
aan wat het woord ‘vereniging’ inhoudt, nl. samen op een vriendschappelijke en enthousiaste manier 
werken aan een gemeenschappelijk doel. 
 
Financieel gezien mogen we niet klagen. Ondanks stijgende kosten hebben we het jaar 2014 met 
een positief resultaat mogen afsluiten.  
 
De groei van het ledenaantal is in 2014 voortgezet.

 
Die groei willen we ook in 2015 vasthouden en 

willen we onze ambitie,  in 2015 een dames waterpoloteam hebben, verwezenlijken. 
 
Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die, op welke wijze ook, betrokken is bij ZVDO’74 
zich veilig en vertrouwd bij ons voelt, is begin 2015 een beleid opgesteld waarmee we aandacht 
geven aan (sexueel) misbruik en/of intimidatie. Daarmee gaan we in de 2

e
 helft van 2015 mee aan 

de slag. 
 
 
Namens het bestuur 
 
Arie Bok 
Voorzitter 
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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 
minimaal 2x per jaar een overleg tussen trainers en bestuur. 
 
De vereniging is opgebouwd uit drie afdelingen:  

 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, alle 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. 
 
jubilea 
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering (ALV) in 2014 werd Regina Verhoeven-Tankens gehuldigd 
omdat zij (meer dan) 25 jaar lid is van de vereniging. Als waardering voor haar trouwe lidmaatschap 
kreeg  zij een ZVDO’74 windhanger en een kaaspakket aangeboden. 
 
 
 
Waterpolo 
De waterpolo is ook dit jaar weer gegroeid. 
ZVDO heeft in het seizoen 2014-2015, 
4 waterpolo teams in de competitie.  
Heren 1 speelt in de 2e klasse district. Het 
Heren 2 en Heren 3 team komen in de 
3e klasse district uit. Naast de heren hebben 
we ook nog een gemengd jeugdteam onder 
de 15. Een damesteam is in oprichting en het 
streven is dat zij volgend seizoen (2015/2016) 
competitie spelen.  
De waterpolo traint wekelijks op de 
woensdag en vrijdag.
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Zwemmen 
ZVDO’74 heeft een grote groep zwemmers en zwemsters. Een aantal malen per week liggen er 
ongeveer 100 zwemmers in het water voor een training. Niet elke zwemmer heeft hetzelfde niveau 
en daar wordt dan ook rekening mee gehouden.  
Jaarlijks worden er veel verschillende 
wedstrijden gezwommen. Voor de jongste 
zwemmers is er de jeugd4kamp en minioren-
swimkick. Daarnaast zijn er regelmatig 
limietwedstrijden en is de ploeg succesvol actief 
in de landelijke C-competitie. Daarnaast zijn we 
goed vertegenwoordigd bij de 
Kringkampioenschappen, Brabantse 
zomerkampioenschappen en Nederlandse 
Kampioenschappen. Bij de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen wist Yulian Oppenhuizen zich vorig jaar al voor het eerst te plaatsen. Ook dit jaar 
had hij zijn zinnen gezet op een aantal startbewijzen. Op het koningsnummer, de 100m vrije slag, wist 
hij zich met overtuiging te plaatsen 

 
 
 
Op zaterdag 5 april 2014 vond de laatste ronde plaats 
van de Jeugdvierkamp in het Gorinchemse Caribabad. 
De zwemmers van de 4 zwemvereningen uit het Land 
van Heusden en Altena maakten er weer een 
fantastische zwemmiddag van. De Jeugdvierkamp 2013-
2014 is door ZVDO’74 gewonnen.  
 
 
 

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.  
 
In april stond een weekend voor de zwemmers volledig in het teken van de jaarlijks terugkerende   
Challenge International de la ville d\' Ettelbruck  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 en enkele medailles mee naar huis 
genomen. 
 
 
Masters 
Speciaal voor de oudere zwemmers is er een aantal jaren geleden gestart met het masterzwemmen. 
Inmiddels is deze groep flink gegroeid en wordt er regelmatig meegedaan aan de masterwedstrijden 
van de Zuidelijke Cirkel. Hierbij draaien zij mee in de top 5. Ook internationaal is deze groep actief. In 
2010 heeft een groep masters meegedaan het WK Master Zwemmen in Zweden. In 2012 is 
deelgenomen aan het WK Master Zwemmen in Italië en in 2013 het EK-masters in Eindhoven. 
Nu wordt er al weer volop getraind voor het EK in Londen in 2016. 
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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 lege flessenacties, de Rabobank fietstocht  enz. 
 
3 uur 33 race 
De 3,33 race wordt in principe elk jaar op de 1

e
 

zaterdag van maart gezwommen. Tijdens deze race 
zwem je in 3 uur, 33 minuten en 33 seconden met 
een team van 8 mensen zoveel mogelijk banen.  
In totaal deden 10 teams mee aan de race wat een 
vol zwembad opleverde.  
In totaal zwommen de 10 teams gezamenlijk 5962 
banen, een afstand van 149 kilometer, dat is toch 
een enkeltje naar Den Helder.  
 
De ploegen waren verdeeld in 3 categorieën: 
 
1. Wedstrijdzwemmers,  
Bij de wedstrijdzwemmers verscheen Bijtelskil uit Sleeuwijk met 2 ploegen aan de start. Daarnaast 
waren Wim C.’s Team, De Smurfen en Beter dan Wim C.’s Team present 
 
2. Recreanten,  
Hier was een groep van het trimzwemmen vertegenwoordigd alsook de J.C. van Kessel Groep uit 

Geldermalsen. Zij vonden het echt heel gezellig, 
en leuk om mee te doen. Vermoeiend, dat wel, 
maar zeker voor herhaling vatbaar.´ Het team uit 
Geldermalsen wist uiteindelijk 11,2 kilometer te 
zwemmen. Voor mensen die alleen op vakantie 
in het water plonzen, maar verder weinig 
badwater zien een hele prestatie. 
 
 
 
 
 

 
3. masters 
In deze categorie deden 2 masterteams van ZVDO’74 mee. Ook was er een team van het 
trimzwemmen mee. 
 
Kampweekend 
Omdat in 2014 de viering van ons jubileum op de agenda stond was er geen gelegenheid om het 
jaarlijkse kampweekend te organiseren. In 2015 wordt deze traditie weer hersteld. Momenteel zijn 
hiervoor al de nodige voorbereidingen ingezet. 
 
Waterpolotoernooi 
Omdat de ingebruikname van AquaAltena vertraagd was, heeft in 2014 ook het jaarlijkse 
waterpolotoernooi geen doorgang kunnen vinden. In 2015 willen we dit jaarlijkse toernooi weer 
organiseren. 
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Financien  
 
 
De financiële informatie is op te vragen bij de penningmeester. 
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•Ledenaantal per 01-01-2014: 166
•Ledenaantal per 31-12-2014: 184  (+ 18)

 
 

Ledenverloop

Opgezegd Aangemeld

Masters 4 11

WP13- 0 1

WP13+ 2 0

WP18+ 2 7

Z13- 10 20

Z13+ 3 0

totaal 21 39
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Goed om te weten

Opzeggen van het lidmaatschap:

• Schriftelijk of via e-mail

• Lidmaatschap kan alleen eindigen op:
• 30 april

• 31 augustus

• 31 december

• Website www.zvdo74.nl
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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 voor de steun die zijn ons geven zodat wij de zwemsport op een fijne en 
goede manier kunnen blijven beoefenen. 
 
 
 
 
 

    

    

 


