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Voorwoord 
 
Voor u ligt het  jaarverslag over 2015. Dit jaarverslag geeft  een beeld van de belangrijkste 
ontwikkelingen in de organisatie en de omgeving van onze vereniging .  
 
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 waterpolo wedstrijden.  
 
Het ledenaantal is in 2015 weer licht gegroeid. We zien met name een sterke groei bij de 
waterpolo. Bij de zwemmers is helaas sprake van een daling in het ledenaantal. Ook het 
aantal vrijwilligers en steunleden is het afgelopen jaar gedaald.  
 
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 in 2015 beleid ontwikkeld waarmee we 
aandacht geven aan (seksueel) misbruik en/of intimidatie. Een van de maatregelen is dat 
alle vrijwilligers en (hulp)trainers een verklaring omtrent gedrag (VOG) ingeleverd hebben. 
Voor nieuwe vrijwilligers en (hulp)trainers is  een VOG een vereiste. 
 
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 sponsoren, 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, namelijk samen 
op een vriendschappelijke en enthousiaste manier werken aan een gemeenschappelijk doel. 
 
 
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  

 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, alles 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. 
 
 

Waterpolo 
 
De groei van de waterpolo heeft zich  dit 
jaar verder doorgezet. Een belangrijke 
mijlpaal is de oprichting van het 
damesteam.  
 
ZVDO’74 heeft in het seizoen 2015-2016  
5 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.  

Het nieuw opgerichte damesteam speelt 
dit jaar in de 3e klasse district. De 
prestaties van het damesteam zijn boven 
alle verwachting.  
 
Tot slot is er nog ons  gemengd jeugdteam 
onder de 15. Deze jongens en meisjes 
laten zien dat hun presteren steeds beter 
gaat en dat ook zij wedstrijden kunnen 
winnen.  
 

 
De waterpolo traint wekelijks op de woensdag en vrijdag. 
 
De wedstrijden van onze ZVDO’74 waterpoloteams kunnen worden bekeken op Youtube. 
Kijk voor meer informatie op onze website www.zvdo74.nl onder het kopje Waterpolo 
 
 

http://www.zvdo74.nl/
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Zwemmen 
 
ZVDO’74 is binnen de zwemsport op verschillende niveaus te vinden. Naast de mensen die 
het heerlijk vinden om een aantal keer in de week onder begeleiding hun banen te 
zwemmen is er ook een grote groep die bij verschillende wedstrijden actief zijn.  
 
De selectieploeg zwemt al jaren in de landelijke C-competitie. Ondanks dat ZVDO’74 geen 
grote vereniging is zijn we een stabiele middenmoter. We zien wel dat de ploeg wat smaller 
aan het worden is. Daarom zijn we een nieuwe weg 
ingeslagen. Door onder andere te zorgen voor goed 
opgeleide en voldoende trainers proberen we van jongs 
af aan al te zorgen voor een goede basis. De eerste 
resultaten werpen hun vruchten af gezien de prestaties 
bij onder andere miniorenwedstrijden en jeugd-
vierkampen.  
 
Plezier en prestaties gaan goed samen bij de hechte 
ploeg die zich ook internationaal laat zien.  De jeugdzwemmers melden zich jaarlijks in 
België. De oudere selectiezwemmers zijn al jaren een graag geziene gast in Luxemburg. 
Tussen al dit geweld weten de zwemmers zich goed staande te houden. Ook op regionaal 
niveau worden er ook de nodige prijzen gepakt. Wel zien we de animo teruglopen. 
 
 

Masters 
 
 Wekelijks ligt het bad vol met onze oudere zwemmers waarvan een steeds groter wordende 
groep meedoet aan de masterwedstrijden. Ploegen uit Zuid-Nederland zwemmen 6x per jaar 
een wedstrijd. Afgelopen jaar is ook hier goed gepresteerd met als beloning een prachtige 
vierde plaats in het algemeen klassement. Daarnaast werden er in de diverse 
leeftijdscategorieën de nodige prijzen behaald. Voor 2016 is het streven om minimaal weer 
een top 5 klassering neer te zetten.   
 
 

Activiteiten commissie (AC) 
 
De Activiteiten Commissie is in 2015 ook weer druk geweest met een aantal leuke 
activiteiten voor alle leden.  
 

 activiteiten  X,Y en Z.  
Deze activiteiten zijn ieder jaar weer een verrassing. Dit jaar zijn we met X (basisschool) en Y 
(12+)  naar het speelparadijs de Belhamel in Lage Zwaluwe geweest. Daar zijn we met z’n 
allen lekker een middagje actief bezig geweest. Met activiteit Z (masters) zijn we gaan solex 
rijden met als afsluiting een lekkere barbecue.  
 
 
 
 

 Scholenzwemtoernooi 
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Het scholenzwemtoernooi was dit jaar weer een enorm succes. Bij dit toernooi wordt door 
de deelnemende scholen gestreden om de snelste tijd. We hadden dit jaar een recordaantal 
deelnemers.  Meer dan 250 leerlingen van de deelnemende basisscholen uit het land van 
Heusden en Altena streden om de eer. Uiteindelijk bleek De Parel uit Giessen/Rijswijk als 
grote winnaar uit het water te komen.  
 
De deelnemende scholen waren: 
 

o De Parel, Giessen/Rijswijk 
o De Zaaier,  Andel 
o De Oranje Nassauschool , Veen (2 teams)  
o Eben Haezer, Woudrichem 
o Henri Dunant, Wijk en Aalburg 
o De Hoeksteen, Wijk en Aalburg  
o Het Fundament, Genderen 
o De Almgaard, Almkerk 
o ’t Ravelijn, Woudrichem 

 
 
 

 3 uur 33 race 
Traditiegetrouw is in 2015 voor de 9de keer de ‘3 uur en 33 minuten race’ georganiseerd. 
Tijdens deze race worden zoveel mogelijk banen gezwommen in 3 uur, 33 minuten en 33 
seconden met een team van 8 personen.  
 

In totaal deden er 10 teams mee:  

 Taimat (selectie) 

 Beitelskil (selectie) 

 Bijtelskil (recreanten) 

 Trimzwemmers (masters) 

 Trimzwemmers (recreanten) 

 Wim C’s Team Renske (selectie) 

 De meisjes van Wichard (masters) 

 Het Dream Team (selectie) 

 Sneeuwwitje en de 7 dwergen (selectie) 

 Master ZVDO (masters) 
 
De 3 uur 33 is mede mogelijk gemaakt door 
 
 

 Kampweekend 
Ook geheel volgens traditie, zijn we weer op kamp 
geweest. In juni waren we met 85 deelnemers te gast 
op de Eurocamping in Vessem.   
Het thema was  “Expeditie Robinson”. Naar aanleiding 
van dit thema werden alle deelnemers getest op hun 
vaardigheden. Zo deed de jongste groep een 
vossenjacht in het donker. De 12+ groep mocht in het 
donker een route volgen met een gps. Onderweg 
moesten ze allerlei opdrachten doen om achter het 
volgende gps punt te komen.  Op de zaterdag hebben 
we verschillende spellen gedaan. Deze spellen waren 

https://www.alfa.nl/
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onder andere een modder parcours, een tobbedans baan, een eet proef en het grote sokken 
spel. Zaterdag avond hebben we samen met de ouders het kamp afgesloten met een 
gezellige barbecue.  
 
 

 Overige 
Naast deze leuke activiteiten organiseert de AC ook een aantal activiteiten die bedoeld zijn 
om extra inkomsten te genereren. Deze extra inkomsten zijn hard nodig om alle activiteiten, 
trainingen, wedstrijden en dergelijke te kunnen bekostigen. Mede daardoor kan de 
contributie zo laag mogelijk worden gehouden. In 2015 is dit onder meer gedaan via het 
sponsorzwemmen,  flessenacties, de Rabofietstocht, de Grote Clubactie en verhuur van 
zwarte pieten.  
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Financiën 
 
De financiële informatie is op te vragen bij de penningmeester. 
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Kascommissie: 
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Ledenaantallen 
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Contributie 
 

In verband met stijgende kosten voor badwaterhuur,  wedstrijdkosten, KNZB contributie 
maar ook door het teruglopen van de actiebereidheid is het noodzakelijk de contributie te 
verhogen. Per 1 september zal de contributie met 3% worden verhoogd. De nieuwe 
bedragen zijn in onderstaand overzicht weergegeven.  
 
 

 
 
 
 
 

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. 
 
 

 

 
 

https://www.alfa.nl/

