
 

Jaarverslag Zwemcommissie seizoen 2019 – 2020  
  

 

Datum: augustus 2020 
6. 

1. Leden zwemafdeling (wedstrijdselectie) 
We eindigden het seizoen 2019 – 2020 met 47 zwemmers. 
Bij de zwemselectie hebben wij momenteel (augustus ’20) 52 zwemmers. Hiervan zijn 4 ouders die 
zwemmen en geen wedstrijden zwemmen en 2 kaderleden die meetrainen. Zeer waarschijnlijk komen 
hier nog 2 leden bij.  
 
Aan het eind van seizoen 2019 – 2020 kregen wij, als zwemafdeling, de vraag vanuit ZVW’74 of wij een 
startgemeenschap aan wilden gaan. Dit hebben wij vanuit organisatorische redenen niet gedaan.  
Een aantal zwemmers vanuit ZVW’74 hebben wij mogen verwelkomen bij onze vereniging.  
 
 

2. Trainingen  
Trainers zwemseizoen 2019 – 2020  
Opleiding:  Maandag:  Ducky  Donderdag:  Ellen en Marion 
Minoren:  Dinsdag:   Wendy  Donderdag:  Linda 
Junioren en ouder Maandag: Marion  Dinsdag:  Tessa en Daniëlle 
 Donderdag: Remco en Ducky 
 
Na de trainingen in het water vindt een landtraining plaats. Op de dinsdag en donderdag is dit een 
kwartier na de training. Op de maandag is dit een half uur na de training.  
 
Gedurende de coronacrisis zijn, in de tijd dat het zwembad gesloten was, landtrainingen verzorgd voor 
de zwemafdeling. Dit startte met een aantal landtrainingen online. Daarna zijn deze landtrainingen op 
het veld bij het zwembad gehouden.  
 
 

3. Wedstrijden  
Wanneer de zwemmers goed genoeg de slagen en keerpunten beheersen, willen wij deze zwemmers 
zo snel mogelijk wedstrijden laten zwemmen. Op deze manier wennen de zwemmers al snel aan de 
wedstrijden en ze hoeven in de meeste gevallen nog geen al te lange afstanden te zwemmen. Dit heeft 
ook dit seizoen weer veel mooie momenten onder de jongste zwemmers opgeleverd.  

 
Competitieverband 
Nationale verenigings-competitie, district 3e klasse  
We hebben na de zomervakantie voor het nieuwe zwemseizoen gekozen om weer aan de nationale 
verenigings-competitie mee te doen. Deze competitie hebben wij als zwemcommissie verplicht gesteld 
voor alle zwemmers met een startvergunning. 
Tessa aan de Meulen zorgt voor de inschrijvingen van de zwemmers voor de wedstrijden.  
 
De vijfkamp 
Na een succesvol seizoen hebben we besloten om na de zomervakantie weer met de vijfkamp met vier 
andere verenigingen door te gaan. De andere verenigingen zijn PFC Rheden, De Gendten, ZVO en 
ZVW’74. Deze competitie hebben wij als zwemcommissie verplicht gesteld voor alle zwemmers met 
een startvergunning.  

 
Individueel: vrijblijvend  

- Medaillewedstrijden  
- Lange Afstand Competitie (LAC)  
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Kwalificatie d.m.v. behaalde limieten;  

- GLAK  (Gelderse Lange Afstand Kampioenschappen)  
- GBK  (Gelderse B Kampioenschappen) korte baan  
- GK  (Gelderse Kampioenschappen) lange baan  
- GBK  (Gelderse B Kampioenschappen) lange baan  

 
Officials zwemseizoen 2019 – 2020  
Hans Bruns bevoegdheid 123JK 
Elco Geervliet bevoegdheid 3 
Wilma Geervliet – Braakman bevoegdheid 4 
Dick Regelink bevoegdheid 3 
Rolf Blom bevoegdheid 4 
Fabricio Piga bevoegdheid 4 
Alie Ziel bevoegdheid 4 
Brian Bean bevoegdheid 4 
 
 
Helaas zijn de competities niet uitgezwommen in verband met de coronacrisis. De zwemmers hebben 
individueel goede en mooie resultaten behaald. Waar we geëindigd zijn als vereniging weten we dus 
niet.  

 
 

4. DWV uitje 
Is helaas vanwege de coronacrisis uitgesteld. Wordt ingehaald wanneer dit weer mogelijk is.  
 
 

5. Speerpunten / doelstellingen voor 2020 – 2021  
- Verdere uitbreiding van het ledenbestand en kader;  
- uitbreiding en betrokkenheid kader breder maken; 
- taken goed verdelen, welke ook duidelijk zijn voor iedereen;  
- werken vanuit een visie die is opgesteld door het zwemkader. 
- in stand houden en invullen van alle functies m.b.t. de zwemafdeling;  
- kwaliteit bewaking houden in het les geven;  
- opleidingsplek voor stagiairs zijn;  
- niveau van het kader op peil houden, o.a. door middel van cursussen volgen;  
- dat iedere zwemmer kan presteren op zijn of haar niveau waarbij als hoofddoel het plezier  

bovenaan blijft staan.  
- instroom vanuit de opleiding continueren d.m.v. promotie van DWV bij het behalen van het 

diplomazwemmen;  
- mee blijven doen aan Sjors Sportief;  
- kamp/uitje voor alle zwemmers;  
- sponsoren voor onze doelgroep zwemmers;  
- het seizoen 2020 – 2021 openen met ouders en zwemmers waar onder andere de doelen voor 

dit seizoen en het belang van vrijwilligers worden besproken; 
- vrijwilligers stimuleren eventueel weer tijdens de start van het seizoen intekenlijst voor 

vrijwilligers; 
 

 


