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VOORWOORD  
Voor u ligt het jaarverslag over 2021. Dit jaarverslag geeft een korte samenvatting van het afgelopen 
jaar. De belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen bij zowel de waterpolo als het zwemmen zijn 
hierin opgenomen. We geven u graag 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  
 
Ook dit seizoen werden de deuren van ons mooie zwembad meerdere malen gesloten. Competities 
werden stilgelegd en trainingen kwamen te vervallen. Toch waren er ook diverse lichtpuntjes in deze 
lastige tijd. Zo kregen we het samen met het zwembad 
voor elkaar om als één van de eerste buitenbaden in 
Nederland open te gaan. Trainen was weer mogelijk en we 
konden elkaar eindelijk weer zien! De trainingen werden 
in een alternatieve vorm gegeven en dankzij de creativiteit 
en inzet van onze vrijwilligers is dit geheel veilig en 
verantwoord verlopen.  
 
Na een lange zomer werd vol goede moed het nieuwe seizoen begonnen en konden de trainingen weer 
naar binnen worden verplaatst. Iedereen was positief gestemd, dit bleek ook wel uit de grote toename 
aan vrijwilligers bij wedstrijden. Het was ontzettend fijn om te zien dat zowel ouders als leden zich 
wilde inzetten voor hun club.  

Helaas waren er wederom tegenslagen, zoals de invoering van de QR-code. We konden niet 
meer zomaar iedereen verwelkomen bij onze vereniging, terwijl we dit juist heel belangrijk vinden. Dit 
was voor ons als bestuur een lastige tijd waarin wij zagen dat leden buiten gesloten werden en niet 
meer wekelijks konden genieten van onze mooie sport. Als bestuur stonden we machteloos en konden 
we niet meer bieden dan een luisterend oor. Ik ben dan ook erg blij dat we deze tijd achter ons hebben 
kunnen laten. Ook als bestuur zien we niets liever dan dat al onze leden kunnen genieten van ons 
mooie bad!  
 
Net als 2020 was ook dit een jaar waarin wedstrijden kwamen te vervallen, trainingen werden 
aangepast en protocollen moesten worden opgesteld. Toch zijn we ook dit jaar op een zo goed 
mogelijke manier doorgekomen. Ik wil dan ook al onze (nieuwe) 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 2021. 
 
Ondertussen is het jaar 2022 al enkele maanden oud. Trainingen zijn weer op normale capaciteit 
mogelijk, wedstrijden worden opgepakt en activiteiten staan op de planning. Wat is het toch heerlijk 
om weer te kunnen genieten van onze mooie sport. Na twee lastige jaren ben ik ervan overtuigd dat 
2022 een waanzinnig sportjaar gaat worden. Ik ga er in ieder geval enorm van genieten.  
 
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 19 april 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.  
Niet herkiesbaar. 
 
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. 
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WATERPOLO 

In seizoen 2020-2021 is ZVDO’74 met 5 teams begonnen aan de waterpolocompetitie. Er was een 
jeugdteam <11, een jeugdteam <13, een damesteam en 2 heren teams. De waterpolocompetitie 
duurde dit seizoen slechts 2 wedstrijden voordat deze werd afgebroken vanwege de Covid-19 (corona) 
crisis. Het waterpoloseizoen 2020-2021 is in 2021 niet meer hervat. 
 
In het seizoen 2021-2022 is ZVDO’74 wederom met 5 teams begonnen aan de waterpolocompetitie.  
Er is een jeugdteam <11, een jeugdteam <15, een damesteam en 2 heren teams. De waterpoloërs 
konden in 2021 gebruikmaken van de volgende trainingen:  

- Een landtraining op maandag 
- Een waterpolo zwemtraining op dinsdag 
- Een waterpolotraining op woensdag  
- Een waterpolotraining op vrijdag 

 
Helaas lagen in het begin van 2021 de trainingen stil vanwege 
de lockdown. Gelukkig kwam er een oplossing en konden op 
vrijdag 19 maart  de waterpolo zwemtrainingen van start, in het 
buitenbad van AquaAltena. Dit winter zwemmen in het 
buitenbad ging in mei vervolgens over in het reguliere 
buitenseizoen. Vanaf september kon er weer normaal getraind 
worden in het binnenbad. 
 
In september 2021 zijn de waterpolo leden Emiel en Ylona met elkaar getrouwd. Zij hebben elkaar 
ontmoet bij de waterpolo activiteiten van ZVDO’74. Het was een mooie dag waar ook een aantal 
ploeggenoten bij uitgenodigd was.  
 
Vanaf november 2021 was het nodig om een Corona toegangsbewijs (QR code) te hebben om toegang 
te krijgen tot zwembaden. Helaas hebben een aantal waterpololeden hierdoor geen trainingen meer 
kunnen volgen en kunnen deelnemen aan wedstrijden. Voor zowel de leden als de club was dit een 
lastige tijd, gelukkig ligt dat in 2022 achter ons en kunnen we iedereen weer verwelkomen op de 
trainingen.  
 
In december 2021 was het zwembad vanwege de corona regels vanaf 17.00 uur gesloten. Hierdoor 
konden de reguliere waterpolo trainingen geen doorgang meer vinden. In december is daarom 3 keer 
op zaterdagmiddag getraind. De waterpolo competitie werd in december 2021 wederom stil gelegd. 
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ZWEMMEN 

Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar voor onze zwemmers. We 
begonnen het jaar in een lockdown en konden wekenlang niet meer doen 
wat we zo leuk vinden. Gelukkig kwam er in maart een oplossing in de vorm 
van ons buitenbad! In goede samenwerking met Aqua Altena kon het 
buitenbad worden geopend en was trainen weer mogelijk. Het was niet 
altijd even warm, maar zelfs een sneeuwbui tijdens de training kon de pret 
niet drukken. Gelukkig waren er ook momenten dat de zon scheen en dat 
het favoriete spelletje van onze zwemmers mogelijk was: onderwaterrugby!  
 
Na een lang buitenseizoen kon in september het binnenbad weer worden opgezocht. Voor onze 
selectie zwemmers ging de competitie weer van start. Na een herindeling van de klassementen van de 
competitie kwam ZVDO’74 dit jaar als enige zwemvereniging uit het Land van Heusden en Altena uit 
in de A klasse van regio zuid. Een pittige uitdaging maar in zowel oktober als in november lieten alle 
zwemmers fantastische prestaties zien. Dit bracht ons zelfs een recordprestatie percentage van 117%!  
 Ook onze minioren konden weer van start en lieten direct zien dat ze helemaal klaar waren 
voor het seizoen. In oktober werden 18 medailles behaald en wisten onze minioren 51 PR’s te 
zwemmen op een totaal van 52 starts!  
 

Een andere belangrijke afdeling binnen de 
zwemvereniging zijn onze masters. Hier kan iedereen lekker op 
zijn of haar eigen manier een aantal keer in de week zwemmen. 
Er stonden in 2021 geen wedstrijden op de planning, maar om 
toch voor wat afwisseling te zorgen zorgden onze trainers wel 

voor wat creatieve estafettes.        
 
Een ander belangrijk hoogtepunt voor onze zwemmers was de International Swimming League in 
Eindhoven. De beste zwemmers van over de hele wereld kwamen naar Nederland om in een geheel 
nieuw format tegen elkaar te strijden. ZVDO’74 moest hier natuurlijk bij zijn, en met een kleine 
afvaardiging van onze selectieploeg hebben we een geweldige avond gehad. Deze internationale 
wedstrijd bood ook de mogelijkheid aan onze jongere zwemmers om training te krijgen van de beste 
zwemmers van de wereld. Hier hebben onze zwemmers veel geleerd, en deze spannende dag mogen 
afsluiten met een officiële wedstrijd!  
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ACTIVITEITEN COMMISSIE 

 
Het jaar 2021 begon ook voor ons als activiteiten commissie niet gemakkelijk. Helaas kon onze gezellige 
Nieuwsjaarsbingo niet worden georganiseerd en ontbrak in maart ook de bekende 3.33 race. Gelukkig 
werd er na de zomer meer mogelijk en stond er een ontzettend leuke seizoen opening op de kalender!  

In AquaAltena kwamen zowel leden 
als broertjes/zusjes en andere familieleden 
langs om een leuke middag te hebben. Het 
grote springkussen in het water zorgde voor 
genoeg vermaak, en de dag werd afgesloten 
met een ouderwetse ZVDO BBQ! Mocht je 
nog even terug willen denken aan deze 
geslaagde dag, check dan onze Instagram 
account (@zvdo74) voor een leuke 
compilatie.  
 

Waar in 2020 onze pieten helaas geen bezoek konden brengen aan onze 
vereniging, was dat in 2021 gelukkig wel weer mogelijk. Twee pieten 
kwamen de training verstoren en zorgde ervoor dat al onze zwemmers 
weer gekke estafettes moesten doen. Gelukkig was er na afloop wel weer 
iets lekkers achter gelaten door de pietjes!  
 
Naast de leuke activiteiten dit jaar 
werden er ook weer een aantal 
sponsoracties georganiseerd. De wel 

bekende Grote Clubactie zorgde voor een veel groter bedrag dan wij 
vooraf hadden gehoopt, en daar zijn we jullie natuurlijk ontzettend 
dankbaar voor! Door jullie inzet bij de verkoop van loten kunnen wij in 
2022 weer veel nieuwe, leuke en gezellige activiteiten organiseren.  
 
Hieronder valt natuurlijk het leukste evenement van het jaar: KAMP! 
Na 3 jaar afwezigheid gaat dit eindelijk weer gebeuren. Maar er staat 
natuurlijk nog veel meer op de kalender, daar horen jullie t.z.t. meer over. Wij kijken er in ieder geval 
ontzettend naar uit om weer de leukste activiteiten voor jullie te kunnen organiseren 
 
  
 
Dennis ~ Dirk ~ Gertjan ~ Giselle ~ Jelle ~ Lisanne ~ Robina ~ Wim ~ Lisa ~ Martine 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

6 
 

FINANCIËN 

 

 
Verslag van de kascontrolecommissie  
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Ledenaantallen  
 
 

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

Bovenstaande grafiek beschrijft het ledenverloop van 2018, 2019, 2020 en 2021. We zien dat zowel 
het aantal zwemmers en masters ligt is afgenomen tijdens 2020 en 2021. De waterpolo liet in 2020 
nog groei zien, maar nadat we in 2021 weer normaal konden gaan trainen kwamen er veel 
opzeggingen.  

Het ledenverloop laat zien dat in het sportief uitdagende jaar 2021, ook leden heeft gekost.  
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Contributie 
 
Per 1 september 2022 zal de contributie worden verhoogt met 3% zoals vastgesteld op de algemene 
ledenvergadering van 19 april 2022.  

Contributie per maand vanaf 1 september 2022  (automatische incasso) +3% 

Afdeling          /            leeftijd Contributie 

Zwemmen 2 keer trainen per week € 17,86 

Zwemmen 3 keer trainen per week € 28,38 

Masters € 20,99 

Waterpolo t/m 12 zonder competitie € 16,05 

Waterpolo t/m 12 met competitie € 20,04 

Waterpolo t/m 16 zonder competitie € 18,31 

Waterpolo t/m 16 met competitie € 23,22 

Waterpolo 17+ zonder competitie € 26,96 

Waterpolo 17+ met competitie € 32,02 

 

 
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!  

 
 
 

 
  
  
 

 

 


