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VOORWOORD  
Voor u ligt het jaarverslag over 2020. 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 in dit bijzondere jaar toch iets moois 
van te maken  
 
 Zoals bekend was het afgelopen jaar een bijzonder jaar. Zwembaden sloten meerdere malen 
hun deuren. Hierdoor werden competities stilgelegd en trainingen kwamen te vervallen. Dit betekende 
dat het seizoen 2019-2020 niet kon worden afgesloten zoals we hadden gehoopt. In de zomerperiode 
die volgde hebben we toch volop kunnen genieten van ons buitenbad. De trainingen werden in een 
alternatieve vorm gegeven en dankzij de creativiteit en inzet van onze vrijwilligers is dit geheel veilig 
en verantwoord verlopen. Met vernieuwde energie begonnen onze zwemmers en poloërs dan ook aan 
het nieuwe seizoen in september. Ondanks de onderbreking in het trainingsprogramma wisten onze 
zwemmers een groot aantal persoonlijke records te zwemmen.  
 
 Helaas kwam enkele weken na de start van het seizoen het verdrietige nieuws dat de baden 
opnieuw zouden gaan sluiten. Onze landtraining kon gelukkig nog enige tijd doorgaan waardoor er 
toch de mogelijkheid was op veilige afstand samen te sporten. In december was dit ook niet meer 
mogelijk en werd het jaar zonder elkaar afgesloten. 

Ondanks de tegenslagen kijk ik toch terug op een mooi en bijzonder jaar. Het was een jaar 
waarin wedstrijden kwamen te vervallen, trainingen werden aangepast en protocollen moesten 
worden opgesteld. Toch hebben we samen op een hele goede manier invulling gegeven aan wat het 
woord ‘vereniging’ inhoudt. Samen als één club hebben we onze schouders eronder gezet en met 
creativiteit en enthousiasme gewerkt aan een gemeenschappelijk doel. Ik wil dan ook al onze 
vrijwilligers, sponsoren en supporters bedanken, ze hebben zich van hun beste kant laten zien in deze 
onzekere tijden. Dankzij hun inzet hebben wij het maximale kunnen halen uit het bijzondere sportjaar 
2020.  

 
Met deze inzet van de hele vereniging is er dan ook alle vertrouwen dat we weer een bijzonder 

mooi jaar tegemoet gaan. Een jaar waarin de eerste helft ondertussen verlopen is, maar ook een jaar 
waarin we al enkele maanden heerlijk kunnen trainen in ons buitenbad. Daarnaast lijkt het erop dat 
de competities van het seizoen 2021-2022 hervat kunnen worden en dat we de resterende maanden 
kunnen gaan vullen met spetterende activiteiten van onze activiteiten commissie!  
 
Namens het bestuur 
Lou Goedel  
Voorzitter 
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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 12 juli 2021 is er ingestemd met dezelfde samenstelling 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  
Bestuurslid sinds 2012, einde termijn 2022. 
 
Secretaris  
Eric van Houwelingen  
Bestuurslid sinds 2020, einde termijn 2023. 
 
Penningmeester  
Peter Brienen  
Bestuurslid sinds 2017, einde termijn 2023. 
 
Contactpersoon zwemmen  
Erik den Dekker  
Bestuurslid sinds 2013, einde termijn 2022. 
 
Contactpersoon waterpolo  
Rico van Driel  
Bestuurslid sinds 2016, einde termijn 2022. 
 
Contactpersoon activiteitencommissie  
Martine Stuij  
Bestuurslid sinds 2020, einde termijn 2023. 
 
Algemeen lid  
Renske den Dekker 
Bestuurslid sinds 2020, einde termijn 2023. 
 
Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden; voorzitter, secretaris, penningmeester en twee andere 
bestuursleden. 
De voorzitter wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). De overige functies worden 
door het bestuur verdeeld. 
Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van 3 jaar. 
Aftredende bestuursleden kunnen opnieuw verkiesbaar worden gesteld. 
De exacte regeling is vermeld in de statuten. De statuten en het huishoudelijke reglement zijn te vinden 
op de website. 

http://www.zvdo74.nl/
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WATERPOLO 

In seizoen 2019-2020 heeft ZVDO’74 met 5 teams deelgenomen aan de waterpolocompetitie. De 
waterpolocompetitie is een paar wedstrijden voor het einde vroegtijdig afgebroken in verband met de 
Covid-19 crisis. De standen op het moment van afbreken zijn door de KNZB overgenomen als 
eindstanden. 
 

- Het gemengde jeugdteam onder de 11 jaar is op een 4e plek (van 6) geëindigd. 
- Het gemengde jeugdteam onder de 15 jaar is op een 2e plaats (van 8) geëindigd.  
- Het Heren 2 team uitkomende in de 3e klasse district is op een 7e plek (van 8) geëindigd.  
- Het Dames team heeft deelgenomen aan de competitie in de 3e klasse van het district en 

bezette daar op het eind de 8e plaats (van 8).  
- Het Heren 1 team kwam uit in de 1e klasse van het district. Het seizoen werd op de 8e plaats 

(van 11) afgesloten. 
 
In het seizoen 2020-2021 was het de bedoeling om met 6 teams aan de competitie deel te nemen. 
Deze 6 teams zouden dan bestaan uit 3 jeugd teams (<11, <13, <17)  en 3 senioren teams (H1, H2 en 
D1). Kort voor de start van de competitie hebben we echter moeten besluiten om het team onder de 
17 terug te trekken wegens een tekort aan spelers. Na slechts 2 wedstrijden gespeeld te hebben is ook 
seizoen 2020-2021 in verband met de Covid-19 crisis voortijdig afgebroken. 

 
In 2020 is er in samenwerking met de gemeente Altena, AquaAltena en 
ZVDO’74 een nieuw multifunctioneel bord in gebruik genomen. Het scorebord 
in AquaAltena heeft een LED scherm en kan gebruikt worden als scorebord 
tijdens de wedstrijden. Tijdens trainingen kan het bord gebruikt worden als 
secondeklok en tijdens de andere uren biedt het bord de mogelijkheid om 
diverse advertenties wisselend weer te geven.  
 
De waterpoloërs konden in 2020 gebruikmaken van de volgende trainingen: een landtraining op 
maandag, een waterpolo zwemtraining op dinsdag, een waterpolotraining op woensdag en een 
waterpolotraining op vrijdag. In de periode van begin maart tot begin juni lagen de trainingen stil. In 
juni kon er met beperkingen getraind worden na 1 juli kon er gelukkig weer normaal getraind worden. 
Na de zomerperiode veranderde dit waardoor er van half oktober tot half december weer met 
beperkingen getraind werd.  
 

Het 1e dames team van UZSC uit Utrecht heeft in januari van 2020 een clinic verzorgd bij ZVDO. 
Het geld wat ze met de clinic verdienden konden ze gebruiken voor de financiering van hun Europacup 
wedstrijden. De clinic was een groot succes en onze polöers kijken er met veel plezier op terug.  
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ZWEMMEN 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor onze zwemmers. Na een goed 2019 met veel persoonlijke 
records waren de verwachtingen voor dit jaar hoog gespannen. Helaas kwam in maart 2020 alles tot 
stilstand. Een aantal maanden hebben we compleet stilgelegen. Uiteindelijk hebben we in aangepaste 
vorm de trainingen weer kunnen hervatten.  
 

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. Op 11 januari 2020 
hebben we de 3e competitiewedstrijd van het seizoen gezwommen. 
Individueel werd er 56 keer gestart en drie keer als estafette. Een 
dertigtal nieuwe persoonlijke records werden er gezwommen op de 
eindtijden en met tussentijden mochten we er nog negen extra 
persoonlijke records bij optellen! Dit resulteerde in een prachtige 
vierde plek in ronde 3 van onze poule. Eén week later kwamen de 
minioren en junioren van ZVDO in actie. In Gorinchem werden veel medailles binnengehaald en waren 
er ook hier flinke tijdsverbeteringen. Helaas kregen onze zwemmers niet de kans om zichzelf nog 
verder te verbeteren toen de zwembaden weer hun deuren sloten. Alle wedstrijden werden voor 
onbepaalde tijd afgelast.  
 

Op 9 juni werden de trainingen hervat en konden we ons 
voorbereiden op het nieuwe seizoen. In september vond in 
Oosterhout voor de jeugd de eerste zwemwedstrijd plaats. Ook al ging 
dat natuurlijk anders dan voorheen, de zwemmers lieten zich hierdoor 
niet uit het veld slaan. Dit resulteerde in mooie nieuwe tijden en flinke 
tijdsverbeteringen.   

Voor onze competitie zwemmers ging het seizoen van start op 
3 oktober. Met strenge protocollen en strikte regels konden wij deze 
wedstijd organiseren in ons thuisbad in Andel. Er werden snelle tijden 
gezwommen en het aantal persoonlijke records was bijna niet bij te 
houden!  

 
Helaas kwam aan de mogelijkheid om wedstrijden te organiseren 

snel een einde. We trainden nog lange tijd door en ondanks het gebrek aan 
wedstrijden bleven we gemotiveerd doortrainen. Op 4 en 5 december 
kwamen er zelfs nog enkele pieten bij ons op bezoek in het zwembad. 
 
De masterafdeling is al jaren een stabiele afdeling. Iedereen kan hier lekker op zijn of haar eigen manier 
een aantal keer in de week zwemmen. De coronamaatregelen hebben deze groep zeker geraakt. Het 
was nog lastiger om iedereen een kans te geven om minimaal 1 keer per week te kunnen trainen. 
Gelukkig hebben we dit voor elkaar kunnen krijgen. De wedstrijden zijn helaas allemaal geannuleerd. 
Ook bij andere verenigingen was er weinig animo om elkaar op te zoeken. De gezondheid van iedereen 
is uiteindelijk het belangrijkste. Hopelijk kunnen er in 2021 weer wedstrijden worden gezwommen. 
 

Ondanks alle tegenslagen dit jaar verdient iedereen toch een groot compliment. Het was een 
onzekere tijd, maar met elkaar hebben we het beste gemaakt van deze lastige situatie.  
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ACTIVITEITEN COMMISSIE 

We begonnen 2020 met onze, inmiddels zeer bekende en goed 
ontvangen, Nieuwjaarsbingo. De zaal zat weer afgeladen vol met 
zenuwachtige leden die aasden op de mooie prijzen. De bingomasters 
zorgden weer voor de nodige sfeer en aan het einde van de avond ging 
iedereen tevreden naar huis.  
 

In februari zijn de uitnodigingen verstuurd voor het sponsor-
zwemmen. We hebben voor dit jaar een nieuwe opzet gekozen bij de 
waterpolo, die enthousiast is ontvangen. Dit gaat een spektakel worden!  

 
Maar eerst mochten de zwemmers zich nog uitsloven tijdens de 3.33. 
Ook dit jaar was de animo weer groot en lagen de banen vol. De 
eerste ongeruste signalen kwamen echter daags voor de datum 
binnen, maar gelukkig kon het toch doorgaan! 

 
Op de nipper… een paar dagen later 
ging de boel op slot. En zo gebeurde 

het dat we ook het sponsorzwemmen moesten cancelen. En bleef het 
grasveld van ‘t Haasje leeg; geen kamp..  

 
Gelukkig konden we wel de Grote Club Actie houden, al vinden 

wij toch het organiseren van activiteiten leuker. We hadden onze hoop 
gevestigd op XYZ; met de hele club naar het zwembad in Oss. Leden, kinderen van leden… er waren 
veel aanmeldingen, maar helaas viel ook dit uitje in het water omdat de zwembaden (weer) gesloten 
werden.  
 
2020 gaat de boeken in als een heel vervelend jaar voor de club en de activiteiten commissie en we 
hopen van harte dat we in 2021 weer bezig kunnen zijn met wat we graag doen; het organiseren van 
activiteiten! Onze eerste activiteit staat dan ook weer op de planning op zaterdag 23 oktober 2021. 
We gaan er samen voor zorgen dat we het seizoen spetterend kunnen openen dus mis het niet! 
 
Dennis ~ Dirk ~ Gertjan ~ Giselle ~ Jelle ~ Lisanne ~ Robina ~ Wim ~ Lisa ~ Martine 
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FINANCIËN 
 
Verslag van de kascontrolecommissie  
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Ledenaantallen  
 

 

Figuur 1. Overzicht van het ledenverloop van de afgelopen drie jaar bij ZVDO’74. 

Bovenstaande grafiek beschrijft het ledenverloop van 2018, 2019 en 2020. Vooral bij de waterpolo 
afdeling is een groei in ledenaantallen te zien over deze periode. Dit is in tegenstelling tot zowel de 
zwem- als de master-afdeling, hier was er in 2020 een kleine terugloop in het aantal leden. Na een 
sterke daling van het aantal overige leden (vrijwilligers, rustende leden) in 2019, is er weer een kleine 
stijging in 2020.  

Het ledenverloop laat zien dat in het sportief uitdagende jaar 2020, geen extreme 
veranderingen hebben plaatsgevonden. Als vereniging zijn wij hier natuurlijk erg blij mee en kijken we 
uit naar het komende jaar waarin dat hopelijk meer mogelijkheden biedt.  
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Contributie 
 
Per 1 september 2021 is de contributie gelijk gebleven zoals vastgesteld op de algemene 
ledenvergadering van 12 juli 2021.  

Contributie per maand vanaf 1 september 2021  (automatische incasso) +0% 

Afdeling          /            leeftijd Contributie 

Zwemmen 2 keer trainen per week € 17,34 

Zwemmen 3 keer trainen per week € 27,55 

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+ zonder competitie € 26,17 

Waterpolo 17+ met competitie € 31,09 

 

 
Goed om te weten  
Opzeggen lidmaatschap:  

• Schriftelijk of via e-mail  

• Lidmaatschap kan alleen eindigen op:  
- 30 april  
- 31 augustus  
- 31 december  

• Minimale duur lidmaatschap is 6 maanden 

• Wanneer er geen incassomachtiging is afgeven wordt €1,- opslag in rekening gebracht. 

• Wanneer een incasso is geweigerd word €2,- in rekening gebracht. 

• Indien het nodig is betalingsherinneringen te sturen word €2,50 in rekening gebracht. 
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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. Wij danken 
de sponsoren voor de steun die zijn ons geven zodat wij de zwemsport op een fijne en goede manier 
kunnen blijven beoefenen, en we hopen onze samenwerking in de toekomst voort te kunnen zetten. 
 

Ook u kunt uw betrokkenheid uiten door sponsor te worden. Meer informatie over de 
mogelijkheden? Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken!  

 
 
 

 
  
  
 

 

 


