Jaarverslag 2018
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2018. 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 zich te handhaven in de eerste klasse A. Al met al heeft ZVDO’74
een succesvol sportief jaar achter de rug.
Het aantal leden is in 2018 ongeveer gelijk gebleven. Bij de masters was er een kleine
krimp, net als in 2017. Bij de zwemmers is, na jaren van krimp, sprake van gelijk blijvend
aantal leden. Bij de waterpolo bleef het aantal leden ongeveer gelijk.
Een vereniging kan niet bestaan zonder de enorme inzet en bijdrage van heel veel mensen.
Wij zijn daarom blij dat in 2018 weer veel 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 2017-2018
In seizoen 2017-2018 heeft ZVDO’74 met 5 teams
deelgenomen aan de waterpolocompetitie. Het
gemengde jeugdteam onder de 13 jaar is op een 8e
plek geëindigd. Het jongens jeugdteam onder de 17
jaar is op een 7e plek geëindigd. Het Heren 2 team
kwam uit in de 3e klasse van het district. Ze zijn op
de 2e plaats beland. Het dames team heeft
deelgenomen aan de competitie in de 3e klasse van
het district en bezette daar op het eind de 5e plaats.
Het Heren 1 team kwam uit in de 1e klasse van het
district. Een leerzaam seizoen werd op de 10e plaats
afgesloten.
Seizoen 2018-2019
In het seizoen 2018-2019 neemt ZVDO
wederom met 5 teams deel aan de
competitie. De indeling van de teams
verschilt echter van het voorgaande
seizoen. Er is één jeugdteam onder de 15
jaar. Daarnaast zijn er 3 herenteams en
een damesteam. De jeugd afdeling maakt
dit seizoen een gestage groei door
waardoor het waarschijnlijk is dat
volgende seizoen weer met meerdere
jeugdteams aan de competitie deel
genomen kan worden.
Cursus W-official
In januari 2018 is
door 10 cursisten
deelgenomen aan
een
w-official
examen.
Uiteindelijk zijn 8
cursisten geslaagd
voor het examen.
ZVDO
Scheidsrechter
John Nieuwkoop
heeft deze cursus
verzorgd.
SMB
Genderen
gaf
onderdak
voor
deze cursus.
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Promotie en ledenwerving
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.
In de zomereditie van Altena Magazine stond in de rubriek Club, je Club de waterpolo tak
van ZVDO in de schijnwerpers. De tekst van dit artikel is later ook afgedrukt het waterpolo
magazine ’ManMeer!’.
Om nieuwe leden te trekken heeft de waterpolo afdeling ook deelgenomen aan de volgende
activiteiten:
•
•
•

Sport in Aalburg (sport stimulering gemeente Aalburg)
Sjors sportief (sport stimulering gemeente Werkendam en gemeente Woudrichem)
Kick-off sportbeurs nationale sportweek in D' Alburcht

Scheidsrechter coördinator
Op verzoek van de KNZB heeft de waterpolocommissie een scheidsrechter coördinator
aangesteld. Emiel Goedel bekleedt deze functie. Om de waardering voor de scheidsrechters
onder de aandacht te brengen heeft ZVDO actief deelgenomen aan de week van de
scheidsrechter.
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Zwemmen
Seizoen 2018-2019

Het seizoen 2018-2019 is een interessant seizoen geweest met diverse
ontwikkelingen. In het vorige verslag is er aangegeven dat er een aantal acties zijn
opgestart om onze prachtige vereniging verder te ontwikkelen en om een aantal
uitdagingen op te lossen.
Het teruglopende aantal leden is gelukkig tot stilstand gekomen en er zit weer een
kleine groei in. Wel zien we dat nieuwe leden steeds vaker fysieke en/of mentale
beperkingen hebben. Dat is ook het mooie aan onze vereniging. De deur staat voor
iedereen open zodat iedereen op zijn of haar manier kan genieten van de
zwemsport. Het brengt aan de andere kant ook problemen met zich mee. Onze
trainers moeten zich aanpassen en veel meer persoonlijke aandacht geven. Dat zorgt
voor de nodige druk en soms kunnen we niet iedereen op de juiste manier verder
helpen. Soms houdt dat in dat we toch mensen moeten weigeren.
Ontwikkeling
Als we verder kijken naar de ontwikkelingen zien we dat ZVDO’74 een trouwe groep
zwemmers heeft die zich ook steeds meer inzetten als vrijwilligers. Zo geven de
nodige oudere zwemmers zwemtrainingen en assisteren bij zwemwedstrijden.
Competitieploeg
De competitieploeg is al
jaren een redelijk vaste
groep zwemmers. Door
veel afzeggingen bij de
eerste competitieronde
had de ploeg een flinke
achterstand op gelopen
ten opzichte van de
concurrentie.
De
resterende rondes heeft
ZVDO’74 alles gegeven
om zich omhoog te
knokken
in
het
klassement. Daarin zijn we met vlag en wimpel geslaagd. De overige 3 rondes is er
regelmatig boven verwachting gepresteerd zodat we uiteindelijk weer keuring in de
middenmoot zijn geëindigd.
De ploeg wordt van onderaf weer aangevuld met nieuwe zwemmers. Wel merken
we dat er weinig aanwas is van jongens en dat we de komende jaren daardoor gaten
in de leeftijden gaan krijgen. Dat is al even aan de gang en dit zal steeds lastiger gaan
worden. Gelukkig stromen er diverse zwemmers door die de aansluiting weten te
vinden. Bij de jeugdwedstrijden blijven er verrassingen langs komen wat laat zien dat
we een bloeiende vereniging zijn.
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Internationaal
Internationaal gezien doen we al
jaren mee aan 2 grote wedstrijden.
Voor de jeugd is dat een wedstrijd in
België en voor de ouderen een
wedstrijd in Luxemburg. België is
voor de jeugd een groot succes
geworden. Er zijn veel persoonlijke
records gesneuveld en onverwachts
is er een finaleplaats behaald. Bij het
schrijven van dit stuk heeft de
wedstrijd in Luxemburg nog niet
plaatsgevonden. Er gaat een grote
ploeg naar toe en de verwachtingen
zijn dan ook hoog gespannen. Vorig jaar waren de resultaten zeer goed met 4
podiumplaatsen.
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Masters
Het masterzwemmen blijft een stabiele tak binnen het zwemmen. Regelmatig doen
we mee aan masterwedstrijden. De laatste wedstrijd in februari was ZVDO’74 een
van de grootste verenigingen die zich had ingeschreven. Dit resulteerde in een aantal
prachtige resultaten. Trainingen worden goed bezocht en daarnaast is er een mooi
nieuw initiatief opgestart. Er is een borstcrawlcursus opgestart waar iedereen zich
mag inschrijven. Onder begeleiding van een gekwalificeerde trainer wordt de slag
verder ontwikkelt. Uiteraard hopen we dat er van deze groep nog mensen lid willen
worden.
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Activiteiten commissie (AC)
Nieuwjaarsbingo
Het nieuwe jaar zijn we goed begonnen met een gezellige nieuwjaarsbingo. De opkomst was
groot. Wichard van Noorloos en Niels den Dekker draaiden aan het bingorad en iedereen
was vol spanning de nummers aan het wegkruizen op zijn bingoblad. In de pauze werd
iedereen voorzien van een lekker hapje en drankje. De meeste prijzen hebben we
gesponsord gekregen, waarvoor dank! De BuBeClu was een gezellige zaal waar er plek was
voor de ruim 80 mensen. Een gezellige avond met een leuke opbrengst voor de club.
Activiteiten X, Y, Z
Dit jaar hadden we veel geluk met het weer tijdens activiteit X en Y. We hebben een
heerlijke, zonovergoten dag in Splesj gehad. Heel de dag kunnen zwemmen en glijden en
lekker kunnen chillen in de zon. Het was super geslaagd. Voor activiteit Z was het als
vanouds een gezellige BBQ bij Dirk en Marion in de tuin. Gezellige sfeer met masters en
poloërs en uiteraard een lekker stukje vlees!
3.33
Deze jaarlijks terugkerende
zwemwedstrijd was ook in
2018 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 alle tentjes waren opgezet en
de spullen in de tenten waren geïnstalleerd kon het kamp beginnen. Het kamp had een
geweldig thema dit jaar, te weten KERST.
Traditiegetrouw zijn we het programma gestart met een spel waarbij iedereen elkaar goed
kan leren kennen. Samenwerken was belangrijk bij het optuigen van de kerstbomen. In de
avond stond er een bosspel op het programma. Ter afsluiting een heerlijk broodje worst van
onze geweldige kookstaf.
Op zaterdag hadden we prachtig weer. De rodelbaan was favoriet, evenals de kerstkoekjes
en chocolaatjes.
Ook dit jaar kwamen de ouders niet ’s avonds BBQ’en, maar werden verrast door een paar
geweldige optredens; liedjes die werden uitgespeeld en gezongen door verschillende
groepjes. Gedurende het hele kamp waren de groepjes bij de verschillende spellen steeds
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gemixt, waardoor iedereen in contact kwam met elkaar. We kijken weer terug op een
geweldig kamp!
Waterpolotoernooi
In juli hebben we het waterpolotoernooi gehouden, in samenwerking met de heren en
dames van de waterpoloafdeling. Een gezellig evenement, waarbij jong en oud de strijd met
elkaar aangingen. De wedstrijden werden gespeeld in het binnenbad en tussendoor kon er
buiten vlees gebakken worden op de BBQ. Het was weer een gezellige, geslaagde avond!
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. Daarnaast was er weer de uitdaging van het
onderwater zwemmen. Wie komt het verst?! Het sponsorzwemmen heeft ruim 1500 euro
opgeleverd. Dank je wel aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. De Grote Club Actie
had dit jaar een recordopbrengst van te weten 1644 euro. Dank aan alle leden die loten
hebben gekocht en verkocht.
Ook zijn er in december weer oude maar ook nieuwe Zwarte Pieten op huisbezoek gegaan
die kinderen hebben verblijd met een bezoekje. Wederom een groot succes! Ook hebben
onze zwarte vrienden weer een bezoekje gebracht aan de training, wat zoals altijd voor
lachwekkende taferelen zorgt!
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Financiën
De financiële informatie is op te vragen bij de penningmeester.
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Verslag van de kascontrolecommissie

12

Ledenaantallen
69 69 70

67

70

58 58

60
52
50

50

46

40

31-12-2016
31-12-2017
31-12-2018

30
20

22

24

20

10

0
Overig

Masters

Zwemmen

Waterpolo

13

Contributie
Per 1 september 2019 zal de contributie stijgen met 5%. Dit is nodig vanwege de gestegen
kosten, mede door de BTW verhoging die er is per 1 januari 2019.
Contributie per 1 september 2019
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
€
20,38
€
15,58
€
19,46
€
17,78
€
22,54
€
26,17
€
31,09
€
17,34
€
27,55

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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