Jaarverslag 2017
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2017. 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. Bij het zwemmen zijn er veel PR’s behaald en bij de
waterpolo wist Heren1 te promoveren. Al met al heeft ZVDO’74 een succesvol sportief
jaar achter de rug.
Het aantal leden is in 2017 gedaald. Bij de masters was er een kleine krimp, waar in 2016
nog sprake was van groei. Bij de zwemmers is, net als in 2016, sprake van een daling van
het aantal leden. Bij de waterpolo bleef het aantal leden gelijk.
Een vereniging kan niet bestaan zonder de enorme inzet en bijdrage van heel veel mensen.
Wij zijn daarom blij dat in 2017 weer sponsoren zijn gevonden die hun steentje bij willen
dragen.
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
Lou Goedel
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.
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Waterpolo
Seizoen 2016-2017
In seizoen 2016-2017 heeft ZVDO’74 met 5 teams deelgenomen aan de
waterpolocompetitie. Het gemengde jeugdteam onder de 15 jaar is op een 7e plek
geëindigd. Het Heren 2 en Heren 3 team kwam uit in de 3e klasse van het district. Ze zijn
respectievelijk op de 6e en 7e plek beland. Het
dames team heeft deelgenomen aan de
competitie in de 3e klasse van het district en
bezette daar op het eind de 4e plaats. Het Heren 1
team kwam uit in de 2e klasse van het district. Na
een aantal jaar bovenin meegedraaid te hebben
kon dit seizoen eindelijk weer eens het
Kampioenschap gevierd worden. Door het bestuur
werden de leden van het Heren 1 team beloond
met een “vet leren medaille”.
Beleidsplan
De waterpolocommissie heeft dit jaar een beleidsplan opgesteld. Doel van dit beleidsplan is
om een koers uit te kunnen zetten voor de komende jaren. Een jaarlijkse evaluatie van de
doelstellingen, ondernomen activiteiten en de gerealiseerde zaken moet leiden tot een
actualisatie van het beleidsplan. Hierdoor wordt op een gestructureerde manier gewerkt aan
al die zaken die de waterpolocommissie binnen ZVDO’74 belangrijk vinden om in stand te
houden, te verbeteren of te realiseren.
Seizoen 2017-2018
In het seizoen 2017-2018 neemt ZVDO wederom met 5 teams deel aan de competitie. De
indeling van de teams verschilt echter van voorgaande jaren. Er is een jeugdteam onder de
13 jaar en een jeugdteam onder de 17 jaar. Daarnaast zijn er 2 herenteams en een
damesteam.
De beide jeugdteams worden dit seizoen getraind en gecoacht door een nieuwe staf. Het
Heren 1 team en het jeugdteam onder de 17 hebben een nieuwe set caps gesponsord
gekregen. De indeling van de waterpolo wedstrijden valt dit jaar gunstiger uit waardoor er
kosten kunnen worden bespaard en er echte ZVDO Waterpolo dagen ontstaan in zwembad
AquaAltena.
Media
Om de waterpolo sport te promoten worden diverse
media gebruikt om het waterpolo onder de aandacht
te
brengen.
Zo
worden
er
wekelijks
wedstrijdverslagen geplaatst in krant en digitale
media. Daarnaast zijn er voor- en nabesprekingen
van de wedstrijden tijdens sportprogramma’s op de
lokale radio. Af en toe worden wedstrijden integraal
op het ZVDO Waterpolo Youtube kanaal gezet.
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Volg je Droom
In oktober 2017 is voor de gehele vereniging een “Volg je
Droom” avond georganiseerd. Hans Nieuwenburg, uitgever
van het waterpoloblad ManMeer! en een drijvende kracht
achter het Nederlands Heren waterpolo team, hield een
boeiend en inspirerend verhaal over doelen stellen, vallen,
opstaan en weer doorgaan.

W-official cursus
In december van 2017 is er door ZVDO een w-official cursus georganiseerd. In 2018 zal van
deze cursus het examen plaatsvinden.
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Zwemmen
Nieuw beleid
ZVDO’74 is al jaren een stabiele vereniging binnen de zwemsport. Binnen de vereniging kan
iedereen op zijn of haar eigen niveau sporten. Vorig seizoen zijn we een nieuwe weg
ingeslagen om het teruglopende ledenaantal te stoppen en om het niveau van de zwemmers
omhoog te krijgen. Het is nog wat vroeg om te zeggen dat het effect heeft maar de signalen
zijn positief. Zo is ZVDO’74 wederom een stabiele middenmoter in de landelijke Ccompetitie. De verschillen met de directe concurrenten zijn zeer klein.
Internationaal
Internationaal laten we ons al jaren zien. De
jeugdzwemmers waren dit seizoen met een grote ploeg
present in België. Tegen de verwachtingen werden hier
diverse finaleplaatsen gehaald. Ook voor komend
seizoen staat deze
wedstrijd weer in de
planning. De oudere
zwemmers
van
ZVDO’74 melden zich elk jaar in Luxemburg. Onze
afvaardiging is een van de grootste ploegen daar aanwezig.
Ook hier zijn de prestaties zeer goed te noemen en werden
er de nodige finaleplaatsen gehaald.
Jeugd
Ook de jongste zwemmers hebben zich bij de
verschillende wedstrijden van hun beste kant
laten zien. We zien hier wel de eerste effecten
van de nieuwe weg die we zijn ingeslagen.
Diverse zwemmers hebben grote progressie laten
zien.
Uitdaging
Er liggen genoeg uitdagingen voor 2018. Een teruglopend ledenaantal is een landelijke trend.
De afgelopen jaren heeft ZVDO’74 hier niet heel veel last van gehad. Inmiddels is dat helaas
niet meer het geval. Een smalle ploeg maakt het niet gemakkelijk om op dit niveau te blijven
presteren. Met alle zwemmers, trainers en andere vrijwilligers proberen we er alles aan te
doen om de vereniging gezond te laten blijven.
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Masters
De masterzwemmers van ZVDO’74 is een zeer grote, hechte en stabiel ploeg. Wekelijks ligt
het bad vol met zwemmers. De doelstelling van 2017 was om met de wedstrijdploeg nog
beter te presteren dan het seizoen ervoor. Door verschillende omstandigheden is dat niet
helemaal uit de verf gekomen. In 2018 is de start zeer belovend te noemen. De eerste
wedstrijd van dit jaar is druk bezocht en plaatst de ploeg direct in de top van het klassement.
Nu is het zaak om dit de rest van het seizoen vast te houden. Aan de inzet van zowel de
trainers als de zwemmers zal het niet liggen!
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Activiteiten commissie (AC)
Activiteiten X, Y, Z
Voor de verandering hebben we dit jaar de activiteit van groep X en Y
én Z samengevoegd. Met elkaar zijn we in de bus gestapt richting
Eindhoven. Daar zijn we wezen discoschaatsen. Waar we normaal in
het water liggen stonden we er nu bovenop. En dat ging goed! Het
was een zeer geslaagde avond en we konden gelukkig allemaal weer
zonder botbreuken huiswaarts keren.
3,33 race
Deze jaarlijks terugkerende zwemwedstrijd was ook in 2017 weer een succes. Veel
verschillende soorten zwemmers lagen in het water om ieder op het eigen niveau baantjes
te zwemmen. De één maakte er een race tegen de klok van, voor de ander was het een
kwestie van volhouden. Ook de strijd onderling, tegen andere teams was mooi om te zien. In
elke baan lagen 2 of 3 zwemmers waaruit blijkt dat deze activiteit een favoriet is bij de
mensen. We hadden verschillende teams van binnen de vereniging, maar ook andere
verenigingen en ‘hobbyzwemmers’ wisten dit toernooi te waarderen en vele doen daarom
ook al meerdere jaren mee.
Kamp
Ook het kamp mag niet ontbreken op de
agenda van de AC. Na de nodige
voorbereidingen zijn we weer naar het
Haasje in Oosterhout vertrokken. Na een
dagje opzetten kwamen ’s avonds alle
kinderen met ouders richting de camping.
Nadat de spullen in de tenten waren
geïnstalleerd (dit jaar anders dan anders; de
ouderen mochten hun eigen tentje
meenemen) kon het kamp beginnen.
Traditiegetrouw starten we het programma met
een spel waarbij iedereen elkaar goed leert
kennen. In de avond stond er een bosspel op het
programma. Er waren zelfs een aantal jongste
deelnemers die toch graag nog even het bos in
wilde. Dapper hoor!
Voor het eerst in jaren hadden we het op zaterdag
droog! Zelfs de zon liet zich nog een poosje zien.
Dat was heel fijn!
In tegenstelling tot de afgelopen jaren kwamen dit jaar de ouders niet ’s avonds BBQ’en. In
plaats daarvan waren er weer stukjes voorbereid. De ouders mochten wat later komen en
werden verrast door geweldige optredens; liedjes die werden uitgespeeld en gezongen door
verschillende groepjes. Gedurende het hele kamp waren de groepjes bij de verschillende
spellen steeds gemixt, waardoor iedereen in contact kwam met elkaar. We kijken weer terug
op een geweldig kamp!
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Waterpolotoernooi
In juli hebben we het waterpolotoernooi gehouden, in
samenwerking met de waterpoloheren. Een gezellig evenement,
waarbij helaas het weer niet helemaal meewerkte. Gelukkig
konden we uitweiden naar het binnenbad en kon het toch
doorgaan. Verschillende teams, van binnen de zwemclub en ook
daarbuiten, streden in het bad tegen elkaar. De BBQ liet zich niet
tegenhouden door de regen, waardoor het tot laat gezellig was.

Overige activiteiten
Het jaarlijks terugkerende sponsorzwemmen was ook dit jaar weer een groot succes. Op
woensdag en donderdag werd door de zwemmers een kwartier achtereen gezwommen met
als doel zoveel mogelijk baantjes te halen. De dames en heren van de waterpolo lieten hun
talenten zien door het schieten van ballen in het doel. Daarnaast was er de uitdaging van het
onderwater zwemmen toegevoegd. Hoe verder onderwater, hoe meer geld er opgehaald
werd. En dat hebben we nodig!
Daarom hebben we ook weer de grote clubactie gehouden, die dit jaar voor de zwemclub
een mooi bedrag heeft opgeleverd. Ook zijn er in december weer Zwarte Pieten op
huisbezoek gegaan die kinderen hebben verblijd met een bezoekje. Wederom een groot
succes!
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Financiën
De financiële informatie is op te vragen bij de penningmeester.
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Verslag van de kascontrolecommissie
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Het verloop van de leden in 2017:
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Contributie
Per 1 september 2018 zal de contributie worden herzien. De kosten per afdeling zijn
inzichtelijk gemaakt en op basis daarvan is de contributie bepaald. De contributie sluit nu
beter aan bij de kosten per afdeling.
Contributie per 1 september 2018
Categorie
Masters
Waterpolo t/m 12 zonder competitie
Waterpolo t/m 12 met competitie
Waterpolo t/m 16 zonder competitie
Waterpolo t/m 16 met competitie
Waterpolo 17 en ouder zonder competitie
Waterpolo 17 en ouder met competitie
Zwemmen recht op 2 trainingen
Zwemmen recht op 3 trainingen

per maand
€
19,41
€
14,84
€
18,53
€
16,93
€
21,47
€
24,92
€
29,61
€
16,51
€
26,24

Goed om te weten
Opzeggen lidmaatschap:
 Schriftelijk of via e-mail
 Lidmaatschap kan alleen eindigen op:
o 30 april
o 31 augustus
o 31 december
 Minimale duur lidmaatschap is 6 maanden
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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.
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