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Voorwoord 
 
Voor u ligt het  jaarverslag over 2019. 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 2019 toegenomen. In totaal had ZVDO’74 eind 2019 meer dan 210 
leden. Bij de masters was er een kleine groei terwijl er in 2018 nog een kleine krimp was. 
Bij de zwemmers is na enkele stabiele jaren sprake van een kleine groei. De waterpolo 
had ook enkele stabiele jaren achter de rug, maar wist in 2019 fors te groeien. 
 
Op het moment van uitkomen van dit jaarverslag is het jaar 2020 al ver gevorderd. Door 
de uitbraak van het Coronavirus komt dit jaarverslag ook later uit dan gebruikelijk. 
Inmiddels hebben we allemaal gemerkt dat het Coronavirus ook een grote impact heeft 
op onze sport. Als vereniging zoeken we onze weg hier in en blijven we streven naar het 
beoefenen van onze sport op een verantwoorde en veilige manier. 
 
Een vereniging kan niet bestaan zonder de enorme inzet en bijdrage van heel veel mensen. 
Wij zijn daarom blij dat in 2019 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. 
En met deze inzet van de hele vereniging is er alle vertrouwen dat we ook op 2020, op een 
andere manier dan we gewend zijn, terug gaan kijken als een sportief en leuk 
verenigingsjaar. 
 
 
Namens het bestuur 
 
Lou Goedel 
Voorzitter 



 

3 

 

 

Inhoud 

Voorwoord ..................................................................................................................... 2 

Structuur van de vereniging ........................................................................................... 4 

Het bestuur .................................................................................................................... 5 

Waterpolo ...................................................................................................................... 6 

Zwemmen ...................................................................................................................... 8 

Masters ........................................................................................................................ 10 

Activiteiten commissie ................................................................................................. 11 

Financiën ...................................................................................................................... 13 

Ledenaantallen ............................................................................................................. 13 

Contributie ................................................................................................................... 15 

Sponsoren .................................................................................................................... 16 

 
  



 

4 

 

Structuur van de vereniging 
 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, contactpersoon 
waterpolo, contactpersoon zwemmen, contractpersoon activiteitencommissie en een 
algemeen lid. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 
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, trainers en vrijwilligers. 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 
inzet. 
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Het bestuur 
 
Op de ledenvergadering van 15 september 2020 is er ingestemd met enkele wijzigingen 
binnen het bestuur. De huidige samenstelling van het bestuur is hieronder opgenomen. De 
contactgegevens van de bestuursleden zijn te vinden op www.zvdo74.nl.  
 
Voorzitter 
Lou Goedel 
 
Secretaris 
Eric van Houwelingen 
 
Penningmeester 
Peter Brienen 
 
Contactpersoon zwemmen 
Erik den Dekker 
 
Contactpersoon waterpolo 
Rico van Driel 
 
Contactpersoon activiteitencommissie 
Martine Stuij 
 
Algemeen lid 
Renske den Dekker 
  



 

6 

 

Waterpolo 
 
Seizoen 2018-2019 
In het seizoen 2018-2019 heeft ZVDO’74 met 5 teams deelgenomen aan de water-
polocompetitie. Het gemengde jeugdteam onder de 15 jaar is op een 8e plek geëindigd. Het 
Heren 3 team, uitkomende in de 3e klasse district, is op een 6e plek geëindigd. Het Heren 2 
team kwam uit in een andere 3e klasse van het district. Ze zijn op de 6e plaats beland. Het 
dames team heeft deelgenomen aan de competitie in de 3e klasse van het district en 
bezette daar op het eind de 7e plaats. Het Heren 1 team kwam uit in de 1e klasse van het 
district. Het seizoen werd op de 9e plaats afgesloten. 
 
 

 
 
 
Seizoen 2019-2020 
In het seizoen 2019-2020 neemt ZVDO wederom met 5 teams deel aan de competitie. De 
indeling van de teams verschilt echter van het voorgaande seizoen. Er zijn dit seizoen twee 
jeugdteams. Eén team onder de 11 jaar (E-jeugd) en een team onder de 15 jaar (C-jeugd). 
Daarnaast zijn er 2 herenteams en een damesteam. De groei van de jeugdafdeling gaat 
onveranderd door waardoor het waarschijnlijk is dat volgende seizoen met drie jeugdteams 
aan de competitie deelgenomen kan worden.  
 
Nieuw scorebord 
 

In het seizoen 2019-2020 zijn 
de waterpolo spelregels 
gewijzigd. Het bestaande 
scorebord in AquaAltena kan 
niet aan de gewijzigde 
spelregels voldoen. Er is door 
de KNZB dispensatie verleend 
om het bord nog tijdelijk te 
gebruiken zonder de 30 
seconden schotklok. 
Gemeente Altena heeft 
besloten om het scorebord te 
gaan vervangen. 
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Extra trainingsmogelijkheden 
De trainingsmogelijkheden zijn vanaf seizoen 
2019-2020 uitgebreid. De waterpoloërs kunnen 
gebruikmaken van een landtraining op maandag, 
een waterpolo zwemtraining op dinsdag, een 
waterpolotraining op woensdag en een 
waterpolotraining op vrijdag. De waterpolo 
zwemtraining op dinsdag is grotendeels financieel 
mogelijk gemaakt door sponsoring.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotie 

Om de waterpolosport te promoten worden 
diverse media gebruikt om het waterpolo 
onder de aandacht te brengen. Zo worden 
er wekelijks wedstrijdverslagen geplaatst in 
de krant en digitale media. Daarnaast zijn er 
voor- en nabesprekingen van de wedstrijden 
tijdens sportprogramma’s op de lokale 
radio.  
Om nieuwe leden te trekken heeft de 
waterpolo afdeling ook deelgenomen aan 
het Sjors sportief programma (sport 
stimulering gemeente Altena). 
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Zwemmen 
 
Het jaar 2019 kunnen we zien als een prima verlopen jaar. Elk jaar worden we weer verrast. 
Bijvoorbeeld door de prestaties van zwemmers, maar ook door  andere mooie 
ontwikkelingen. Binnen de zwemtak hebben we diverse enthousiaste vrijwilligers die zich 
volop inzetten om onze mooie sport voor iedereen mogelijk te maken. 
 
C-Competitie 
ZVDO’74 is als enige zwemvereniging uit het 
Land van Heusden en Altena actief in de 
landelijke C klasse. Al ruim 10 jaar draait de 
club uitstekend mee in deze klasse. Na een 
aarzelende start hebben we de stijgende lijn 
begin 2019 weer doorgezet. Relatief gezien 
zijn we een kleine ploeg. Desondanks zijn we 
keuring in de middenmoot geëindigd. Het 
nieuwe seizoen, wat in september is gestart, 
was helaas niet zoals het zou moeten zijn. 
Door een behoorlijk aantal afmeldingen was 
er maar een beperkte ploeg aanwezig. De 
zwemmers en zwemsters hebben hun uiterste best gedaan, maar de achterstand was al snel 
aanwezig. In de tweede ronde was de zwemploeg gelukkig weer compleet, wat dan ook 
resulteerde in een behoorlijke stijging in het landelijke klassement. Doordat er slechts 4 
competitiewedstrijden zijn zal de ploeg alle zeilen moeten bijzetten om een goede 
eindklassering neer te zetten. 
 
Leden 
Als we kijken naar het ledenaantal dan blijft dat mooi stabiel met zelfs een lichte groei. In 
het vorige verslag hebben we onze zorg uitgesproken over de beperkte aanwas van de 
wedstrijdploeg.  Bij onze vereniging is iedereen  welkom om op zijn of haar manier te komen 
sporten. Dit brengt soms extra werk voor de trainers met zich mee, omdat er steeds meer 
maatwerk nodig is. De afgelopen tientallen jaren is er altijd een bepaalde lijn zichtbaar in de 
ontwikkeling van de zwemploeg. Het is nu duidelijk zichtbaar dat we in een dalende lijn 
zitten. De ploeg is te smal om op deze manier door te gaan. Hier ligt dus een grote uitdaging. 
Enerzijds moeten er meer leden aangetrokken worden om op termijn de wedstrijdploeg van 
aanwas te voorzien. Anderzijds zullen de trainers moeten zorgen dat het niveau omhoog 
gaat. Het is gelukkig zo dat er altijd verrassingen naar voren komen. Met enige regelmaat 
zien we prachtige prestaties bij de diverse jeugdwedstrijden. Het is zaak om deze zwemmers 
aan boord te houden. 
 
Trainers 

Bij de trainersgroep zien we ook een 
verschuiving plaatsvinden. Een aantal trainers 
nemen langzaam afscheid en die taken worden 
over genomen door een nieuwe lichting 
enthousiaste zwemmers. Een aantal hiervan is 
bezig met trainersopleidingen om zo meer 
kennis op te doen. Een goede ontwikkeling 
waarbij we elk seizoen weer voldoende 
gekwalificeerde trainers aan het bad krijgen.  
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Internationaal 
Internationaal blijven we actief bij een tweetal wedstrijden. 
Met een grote groep selectiezwemmers zijn we in april 
afgereisd naar Ettelbruck (Luxemburg). Al jaren zijn we daar 
een graag geziene gast en we werken dan ook graag naar deze 
wedstrijd toe. De resultaten lieten ook zien dat de ploeg goed 
in vorm was. De nodige persoonlijke records werden 
aangescherpt. Dit soort evenementen laat ook zien dat we 
een hechte ploeg zijn die ook veel plezier hebben met elkaar.  
 
 
 
Ook met de jeugd laten we ons internationaal zien. In oktober zijn we met een mooie 
jeugdploeg naar Gent (België) afgereisd. Bij deze wedstrijd zijn de beste jeugdzwemmers van 
België aanwezig. ZVDO’74 heeft zich prima staande kunnen houden tussen dit geweld. 
Helaas waren er geen finaleplaatsen. Dat geeft ook aan hoe hoog het niveau is. Desondanks 
konden we zeer tevreden terugkijken. 
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Masters 
 
Bij de mastergroep zien we een zeer trouwe groep 
zwemmers die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe 
zwemmers. Het is mooi om te zien dat iedereen op zijn of 
haar niveau lekker kan sporten. Wedstrijden worden niet 
veel bezocht. Hier ligt dan ook een mooie uitdaging voor 
de nieuwe trainersgroep.  
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Activiteiten commissie 
 
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. De meeste 
prijzen waren gesponsord. De BuBeClu was een 
gezellige zaal waar er plek was voor de ruim 60 
mensen. Een gezellige avond met een leuke 
opbrengst voor de club.  
 
Activiteiten X, Y, Z 
Dit jaar zijn we met zijn allen wezen springen bij jump XL in Waalwijk. Alle activiteiten 
gecombineerd. Dus enkele Z-leden zijn komen springen met hun eigen kinderen. Zonder al te 
veel blessures zijn we de avond zeer gezellig doorgekomen. 
 
3.33 
Deze jaarlijks terugkerende zwemwedstrijd was ook in 2019 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 dit jaar 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 
Helaas heeft het kamp in 2019 niet plaats kunnen vinden, maar de volgende keer maken we 
er een extra leuk kamp van. 
 
Seizoen afsluiting 
Dit jaar een hele leuke seizoen afsluiting met schitterend weer. Het was zulk mooi weer dat 
de wedstrijd binnen is gezwommen, omdat het buitenbad gevuld was met recreatieve 
zwemmers. De wedstrijd was geslaagd met een familie estafette als leuke afsluiting. Na de 
wedstrijd hebben we buiten nog heerlijk vrij kunnen zwemmen en genoten van een heerlijk 
frietje en een ijsje. 
 
Zwemvierdaagse 
Een vierdaagse met een mooie opkomst en goed weer. ZVDO ’74 heeft haar steentje 
bijgedragen door onder andere een waterpoloclinic te verzorgen. Ook zijn er muntjes 
opgedoken door de echte waterratten. 
 
Overige activiteiten 

Het jaarlijks terugkerende sponsorzwemmen was 
ook dit jaar weer een groot succes. Op woensdag 
en donderdag werd door de zwemmers weer 15 
minuten achtereen gezwommen en afgesloten 
met zover mogelijk onderwater zwemmen. Op 
vrijdag bij de polo zag het er anders uit.  
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De nieuwe opzet was een groot succes. Sponsoren die als uitdaging tegen een team wilde 
spelen, of aanwezig waren als publiek. Dit alles met een opbrengst van ruim 2200 euro. 
 
De Grote Club Actie had dit jaar ook een mooie opbrengst. Te weten 1342 euro. Dank aan 
alle leden! 
 
Het seizoen bij de waterpolo is gestart met een gezellige avond waar in quizvorm de nieuwe 
spelregels werden geleerd. De zwemmers hadden een trainingsdag in Aqua Altena. Intensief 
en gezellig, zelfs nog in de Maas gezwommen. 
 
Ook zijn er in december weer oude maar ook nieuwe Zwarte 
Pieten op huisbezoek gegaan die kinderen hebben verblijd 
met een bezoekje. Een volle agenda, wederom een groot 
succes!   
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Financiën 
 
Verslag van de kascontrolecommissie 
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Ledenaantallen 
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Contributie 
 

Per 1 september 2020 is de contributie gelijk gebleven. 
 
Contributie per 1 september 2020 

Categorie per maand 

Masters  €       20,38  

Waterpolo t/m 12 zonder competitie  €       15,58  

Waterpolo t/m 12 met competitie  €       19,46  

Waterpolo t/m 16 zonder competitie  €       17,78  

Waterpolo t/m 16 met competitie  €       22,54  

Waterpolo 17 en ouder zonder competitie  €       26,17  

Waterpolo 17 en ouder met competitie  €       31,09  

Zwemmen recht op 2 trainingen  €       17,34  

Zwemmen recht op 3 trainingen  €       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. Dit doen zij onder andere 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 sponsoren voor de steun die zijn ons geven zodat wij de zwemsport op een 
fijne en goede manier kunnen blijven beoefenen. 
 
 


