Uitnodiging
Algemene Leden Vergadering
Datum:
dinsdag 02-04-2019
Aanvang: 20.30uur
Waar:
kantine zwembad

Colofon Watervrienden Almere
Watervrienden Almere
Postbus 10104
1301 AC Almere
IBAN: NL61 ABNA 0568 5734 98

Opgericht 24-04-1984
Aangesloten bij de NCS
www.watervriendenalmere.nl

Bestuur Watervrienden Almere
Voorzitter:
Arnold van der Horst
Tel.: 036 – 531 12 73

Secretaris:
Emiel van der Linden

2e Secretaris
Karin Reijns

Ledenadministratie:
Door van der Horst
Tel.: 036 – 531 12 73

Elementair:
Anita Ekas

Activiteitencommisie:
Saskia Kraan Reijns

Waterpolo:
Mark Willemsen

Wedstrijdzwemmen:
Ellen van Wingerden

Synchroonzwemmen:
Marloes Meiland

Contributie:
Jeugdleden en senioren:
Extra onderdeel:
Afzwemkosten:

Penningmeester:
Yvonne Sijne

€ 52,50 per kwartaal
€ 26,25 per kwartaal
Afhankelijk van het diploma.

Kosten nieuw ledenpasje: € 5,00
Wijzigingen / opzeggingen:
Wijzigingen en opzeggingen dient u schriftelijk te doen, en opzegging voor het einde van het lopende kwartaal. U kunt opzeggen
door het opzegformulier te downloaden van de site (www.watervriendenalmere.nl) en te printen. Dit opzegformulier inclusief het
pasje kunt u sturen naar: Watervrienden Almere, postbus 10104, 1301 AC Almere.
Het formulier voor wijzigingen kunt u ook vinden op de website. U kunt ook een wijziging / opzegformulier bij de uurleiding
vragen.
Zwemuren:
Onderdeel
Elementair zwemmen

Waterpolo/Synchroonzwemmen/
Trimzwemmen
Waterpolo
Synchroonzwemmen
Wedstrijdzwemmen

Dag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag

Tijdstip
18.00 - 19.00
19.00 - 19.45
19.45 - 20.30
20.30 - 21.15
21.15 - 22.00
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Zondag
Zondag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

17.45 - 19.15
18.30 - 21.00
18.00 - 19.00
19.00 – 20.00
21.00 - 22.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
06.30 - 07.30
07.30 - 08.30

Waarvoor?
A / B / C / ZWV 1
ZWV 1, 2 en 3
Snorkelen/Survival
Trimzwemmen/Voorbereidend duiken
Trimzwemmen
A / B / C en ZWV 1
A / B / C en ZWV 1

Jeugd
Jeugd
Masters
Jeugd vanaf 12 jaar (extra onderdeel)
Masters
Jeugd
Jeugd

Let op: bij betaling(en) van de contributie graag het debiteuren nr. vermelden.
Dit voorkomt fouten en maakt de verwerking van de betalingen een stuk eenvoudiger!
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Beste Watervrienden Leden,
Voor jullie ligt het clubblad met de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 2019. De
ALV vindt plaat op dinsdag 02-04-2019. Aanvang 20.30 uur in de kantine van het zwembad.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering licht elke commissie de activiteiten toe van het
afgelopen kalenderjaar.
Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit de ALV bij te wonen.
Het zwemseizoen 2018 – 2019 is inmiddels in volle gang. Telkens weer kunnen wij als bestuur
alleen maar trots naar onze kaderleden kijken. Die de Lessen verzorgen voor kinderen, die
iets willen leren of zelf sportief bezig zijn.
Onze kaderleden zijn mensen die zich met hart en ziel voor de Watervrienden inzetten.
Dank aan alle vrijwilligers en het werk dat zij hebben verzet in 2018.
Tot slot nog een woord van dank aan onze commissie van het les zwemmen na heel veel werk in
2018 is het gelukt om te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Nationale Raad
Zwemveiligheid.
Watervrienden Almere is nu Licentiehouder
Nationale Zwemdiploma's.
Watervrienden Almere voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Nationale Raad
Zwemveiligheid en daarmee aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
Tot de ALV
Met vriendelijke groet,
Arnold van der Horst
Voorzitter
Watervrienden Almere
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Agenda ALV 02-04-2019
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen post
4. Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2018
5. Verslag Penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie (KC)
7. Décharge penningmeester 2018
8. Begroting 2019
9. Voorstel contributieverhoging
10.Vaststelling kascontrolecommissie 2019
11. Jaarverslagen Bestuur / Commissies
12.Verkiezing bestuursleden.
13. Rondvraag

Aftredend en herkiesbaar
Marloes Meiland (CSF)
Emiel van der Linden (Secretariaat)

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar

Het bestuur stelt voor om Marloes Meiland en Emiel van der Linden te herbenoemen.
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Notulen ALV 2018
Aanvang 20.30 uur Zwembad Almere-Stad.
Aanwezig: F. Dordregter, Door v/d Horst, Hetty Mahyudin, Sabien Verschuur, Jos van
Rossum, Ellen van Wingerden, Debby Schuurman, Michel van Wingerden, Roel Rademaker, Ron
Celie, Karin Helmert, M. Helmers, Arjan Reumer, Ad Warmerdam, Kees Splinter, T. Wasnaar,
Irina Lindenaar, Frederik Lindenaar, Brenda Caro, Loes Reijns, Thea de Smaele en Lea van
Rossen.
Afwezig met kennisgeving: F. Backer, Marjon van Rossum, Jan Erik, Marcel Kraan-Reijns,
Zoligga Bouhanoun, Leendert Kroes, Amelia Stechweij, Agnes van Es en Joyce Stam.
1 opening:
Arnold heet een ieder welkom op de Algemene Leden Vergadering 2018.
2. Vaststelling agenda:
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen post:
Geen ingekomen stukken.
Wel een mededeling van de Elementaire Commissie:
Naar aanleiding van de audit welke uitgevoerd is, wordt door Anita Ekas aangegeven dat de
aanbevelingen voor 99 procent behaald zijn. Anita bedankt de commissie leden voor al hun
inzet het afgelopen half jaar.
Vanuit het bestuur wordt Anita en de commissieleden gefeliciteerd met het behaalde
resultaat.
4. Notulen ALV 2017:
De notulen 2017 worden goedgekeurd.
5. Verslag penningmeester 2017.
Vragen over de financiële stukken 2017:
Arjan Reumer geeft aan dat in de toelichting staat dat er een overschot is. Echter voor dit
wordt met een min aangegeven terwijl dit een plus moet zijn. De penningmeester geeft aan
dat dit aangepast zal worden.
6. Verslag kascommissie.
De kascommissie geeft aan dat er een uitgebreide steek proef is genomen. Daarbij zijn geen
bijzonderheden geconstateerd. De kascommissie geeft wel het advies dat de betalingen van
de commissies ook gecontroleerd kunnen worden door de commissies zelf. De penningmeester
zal het advies in overweging nemen.
7 Decharge Penningmeester 2017.
Geen opmerkingen. De ALV gaat akkoord.
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8. Begroting 2018:
Vraag Hetty Mahyudin: Waarom is het begrotings tekort zo hoog.
De penning meester antwoordt dat dat komt door onder andere kosten van
trainingen/cursussen, de vervanging van materieel en dat het leden aantal is verminderd. Dat
er nog voldoende eigen middelen zijn en dat derhalve een verhoging van de contributie niet
aan de orde is. Dit staat ook benoemd in de toelichting.
Vraag Arjan Reumer: Bij welke commissies lopen de leden aantallen terug?
Arnold geeft een toelichting. De terug loop van de leden aantallen is niet uitgesplitst. Aan het
eind van het jaar wordt het aantal leden dat lid is doorgegeven aan de NCS. Deze zijn verder
niet gespecialiseerd. Tevens merkt Arnold op dat aan het eind van het jaar er altijd een
terug loop is in de leden aantallen en dat het gedurende het jaar weer aantrekt.
Vraag Arjan Reumer: Betekent de terug loop van de leden dat de wachtlijsten dalen?
Arnold v/d Horst geeft aan dat de wachtlijsten ondanks de leden daling groot blijft.
Door v/d Hoest vult nog aan dat de wachtlijst bij afzwemmen A groot is, bij afzwemmen B
klein en dat bij afzwemmen C er geen wacht lijst is.
Vanuit de ALV komt het verzoek om per commissie bij te houden hoeveel leden er weg zijn
gegaan.
9 Vaststellen Kas Commissie.
Omdat Frits na drie jaar in de kas commissie te hebben gezeten de kas commissie verlaat,
bedankt het bestuur Frits voor al zijn werk.
Vanuit het bestuur wordt aan de aanwezigen van de ALV de vraag gesteld of iemand zich
kandidaat wil stellen voor kas commissie lid. Vanuit de aanwezigen stelt Kees Splinter zich
kandidaat. De kandidatuur van Kees Splinter wordt door de ALV goedgekeurd.
10 Jaar verslagen
Jaarverslag Bestuur Watervrienden Almere.
Pag 9, 10 en 11 worden door de ALV goedgekeurd.
Jaarverslag Commissie Synchroonzwemmen (CSZ)
Pag 12, 13, 14 worden door de ALV goedgekeurd.
Jaarverslag Elementaire Commissie (EC).
Blz 15,
Na aanleiding van pagina 15 wordt gevraagd of er nog animo is voor de cursus Voorbereidend
Duiken?
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat er in mei 2018 een nieuwe cursus aanvangt en dat
daar via de mail over gecommuniceerd gaat worden.
Pag 15 wordt door de ALV goedgekeurd.
Jaarverslag Activiteiten Commissie (AC)
Pag 16 wordt door de ALV goedgekeurd.
Jaarverslag Commissie Waterpolo (CWP)Polo
Pag 17 wordt door de ALV goedgekeurd.
Jaarverslag van de Commissie Wedstrijd Zwemmen. (CWZ).
Pag 18, 19 en 20 worden door de ALV goedgekeurd.
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Verslag zwemvierdaags
Pag 21 wordt door de ALV goedgekeurd.
Aanvulling op de verslagen.
Vanaf mei 2018 is de nieuwe wet AVG inwerking getreden waardoor een aantal privacy regels
aangescherpt gaan worden. Zo mogen onder andere in het clubblad geen foto’s van personen
te zien zijn die herleidbaar zijn naar een individu als deze daar geen toestemming voor
gegeven heeft.
Wat de gevolgen zijn van de AVG zijn zal door de Secretaris uitlopen worden.
11. Verkiezing bestuur.
Afredend bestuurslid is Edwin Koenis van de Commissie Wedstrijd Zwemmen. Edwin wordt
namens het bestuur en de ALV bedankt voor zijn inzet met een mooie bos bloemen.
Omdat er nog geen opvolger is vraagt Arnold v/d Horst om tijdelijk de functie van Edwin
Koenis over te nemen tot er een vervanger is gevonden. Het ALV stemt met het verzoek van
Arnold v/d Horst in.
Aftredend en herkiesbaar lid: Arnold v/d Horst. De ALV geeft zijn goedkeuring voor drie
jaar.
Aftredend en herkiesbaar lid: Anita Ekas. De ALV geeft zijn goedkeuring voor drie jaar.
12. Rondvraag:
- Vraag of de contributie via de mail kan met een Ideal Link voor betaling.
De penningmeester geeft aan dat ze dit verder zal gaan uitzoeken.
Verder zijn er geen vragen vanuit de ALV.
Arnold v/d Horst dankt een ieder voor zijn komst.
Sluiting: Rond 21.30 uur.
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Jaarverslag Bestuur 2018
Beste watervrienden,
2018 begon met een audit van de NPZ waarvoor de commissie Elementair heel erg veel werk
heeft verzet om gecertificeerd te worden. Later werd duidelijk dat nagenoeg alle
bevindingen positief waren en dat de Watervrienden Almere door de NPZ gecertificeerd
werd. Ook dit seizoen zijn weer vele wedstrijden, activiteiten en zwemmeters gezwommen.
Wij als bestuur proberen de leden een gezellig maar ook sportief en competitieve
zwemvereniging aan te bieden. Zo zal in het zwemseizoen 2018/2019 het een en ander
veranderen in de Landelijke Zwem Competitie. Dit alles om de competitie nog aantrekkelijker
te maken voor de leden. Ook de nieuwe wetgeving, de AVG (Privacy Wetgeving), welke in de
loop van 2018 in werking trad, zal in voor de vereniging in 2018/2019 de nodige
administratieve aanpassingen vereisen. Dit zal medio 2019 zijn beslag krijgen.
Hieronder een chronologisch overzicht van de high lights van 2018.
Januari 2018
In het begin van het jaar was er geen rust voor de masters want deze hadden de master
wedstrijden. Tevens moesten in januari de tijdwaarnemers hun examen doen dat gelukkig
goed verlopen is.
De waterpoloërs moesten in januari ook gelijk weer aan de bak in Amsterdam en speelde daar
twee erg goede wedstrijden. Voor de Commissie Elementair begon 2018 spannend met een
audit van de NPZ zoals hierboven al verwoord. Anita, Door en Brenda hebben hier veel voor
betekend.
Februari 2018.
De audit welke in januari werd gehouden bleek voor 90 procent in orde te zijn. Voor de
overige 10 procent moesten nog enkele kleine aanpassingen gedaan worden. Tevens werd
besloten om nieuwe wedstrijd t-shirt te bestellen voor de leden.
Maart 2018
In maart is door de Commissie Elementair hard gewerkt om de laatste procenten binnen te
halen en duidelijk werd dat 99 procent van de audit binnen werd gehaald. Ook moesten in
maart de examinators voor leszwemmen hun examen doen om te mogen examineren.
Uiteindelijk hebben 6 examinatoren van de 8 hun examen gehaald.
April 2018
In april werden door de Commissie Synchroon Zwemmen de mini Synchroon dag
georganiseerd dat een erg leuke geslaagde dag is geworden. In April werd ook de jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering gehouden. Dit stond onder andere in het teken van het afscheid
van Frits die drie jaar betrokken was geweest bij de kascommissie en het afscheidt van
Edwin Koenis voorzitter van de Commissie Wedstrijd Zwemmen.
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Mei 2018
Ellen van Wingerden heeft zich bereid gevonden om bestuurslid te worden van de Commissie
Wedstrijd Zwemmen. Tevens werd voor de 11de keer de LZK gewonnen wat natuurlijk weer
feestelijk werd afgesloten bij de Mac Donalds in Almere Buiten. Ook werd bekend dat de
NPZ de zwemlicentie voor de Watervrienden goedgekeurd had. Er bijzonder was dat twee
leden namens de Bond naar zwemwedstrijden in Italië afgevaardigd werden!!
Juni 2018
Bekend werd dat in het competitie seizoen 2018/2019 1 team geformeerd werd in plaats van
de twee teams. Ook de gehele opzet van de competitie veranderd met de bedoeling dat het
voor de zwemmers attractiever en competitiever wordt. De Commissie Synchroon was druk
met de voorbereidingen voor de vrije uitvoering welke in Lelystad gehouden worden. De
Commissie Elementair heeft in juni voor het eerst middels de NPZ methode oefen
afgezwommen.
Juli 2018
Op 15 juli werden de Club Kampioenschappen gehouden. Dit was als vanouds weer een
gezellige wedstrijd waar veel medailles verdiend konden worden. Ook waren er veel
familieleden aanwezig om zwemmers aan te moedigen. Traditie getrouw werden de Club
Kampioenschappen afgesloten met een over heerlijke BBQ waarna van een paar weken
vakantie genoten kon gaan worden.
Augustus 2018
Zomer vakantie
September 2018
Begin van het nieuwe seizoen 2018/2019 werd ingeleid met de beroemde kader avond voor
alle kaderleden. Dit seizoen werd de kaderavond door de Commissie Elementair
georganiseerd. Onder andere werden de kaderleden de kneepjes bij geleerd van het reddend
zwemmen. Na het goed georganiseerde natte gedeelte werd mede gedeeld dat er bij het
restaurant Atlantis gereserveerd was voor een heerlijk diner. Ook voor de waterpoloërs was
het nieuwe seizoen weer begonnen met een wedstrijd op 23 september.
Oktober 2018
In oktober hebben we als zwemvereniging bij een Albert Heijn actie mee geparticipeerd
waarbij klanten sport verenigingen konden sponseren. Leden van de zwemvereniging hebben
op een zaterdag in oktober in de Albert Heijn een stand bemand om de klanten te overtuigen
om onze zwemvereniging te sponseren. Op 7 oktober werd in het zwembad aan de Bachweg de
Holland Master Kampioenschappen gehouden. Dit is een uitstekend georganiseerde dag
geworden. Ook de Commissie Synchroon had op 7 oktober hun eerste synchroon wedstrijd.
Op 8 t/m 11 oktober werden ook de zwemvierdaagse georganiseerd. 218 zwemmers hebben
ruim 1000 euro bij elkaar gezwommen.
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November 2018
November is altijd een rustige maand in aanloop naar de drukke december maand. Op 29
november werd de al oude traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet weer uitbundig gevierd. De
zwemmers zongen uit volle borst de mooiste Sinterklaas liedjes. Een ieder werd natuurlijk
weer verwend met een chocolade letter en pepernoten.
December 2018
December 2018 stond in het teken van Sinterklaas en Kerst. Toch werden er ook enkele
wedstrijden gezwommen zoals de junior wedstrijden te Den Haag en dan waren er ook nog de
limiet wedstrijden. Ook dit jaar werd er weer een kerst receptie gehouden en werden alle
kaderleden bedankt voor hun inzet voor het jaar 2018. 16 december was voor veel af
zwemmers weer een spannende dag voor het afzwemmen voor hun diploma. Op 22 december
werd de Oliebollen race werd weer gehouden en vele baantjes werden gezwommen.
Wij willen ook dit jaar weer alle kaderleden, zwemleden en vrijwilligers bedanken voor hun
geweldige inzet. Zoals vaak wordt gezegd maar niet te min al te waar: Zonder vrijwilligers,
zwemleden en vrijwilligers kan deze zwemvereniging niet bestaan. Zonder u kunnen de onder
andere hier boven opgenoemde activiteiten niet tot stand komen! Het bestuur wilt u danken
voor uw inzet en spreekt de wens uit om het jaar 2019 net zo succesvol te laten zijn als 2018.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Emiel van der Linden
(secretaris)
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JAARVERSLAG 2018- Commissie
Synchroonzwemmen en Figuurdrijven
2018 was een jaar vol activiteiten en mooie prijzen.
In dit jaar deden we onder andere mee aan de mini-synchrodag en
het kampioenschap vrije uitvoering wat we tevens ook organiseerden.
Verder werd er dit jaar ook weer figuurdrijfkampioenschappen
georganiseerd. Dit zijn allemaal activiteiten die maar een keer in de
twee jaar door Watervrienden Nederland georganiseerd worden.
1. Afzwemmen
Er kon het afgelopen jaar drie maal landelijk worden afgezwommen voor de hogere
synchroonzwemdiploma’s D t/m A.
Daarnaast hebben we ons driemaal ingeschreven voor regionaal afzwemmen van de vier
laagste diploma’s. Er wordt hiervoor afgezwommen in Almere of Delft. i
Wij schreven in totaal 38 meisjes in, daarvan behaalden 32 een diploma.
2. Minisynchrodag
Op 25 maart werd er in Deurne de tweejaarlijkse NCS minisynchrodag gehouden voor
deelneemsters tot 12 jaar. De deelneemsters moeten hiervoor wel in het bezit zijn van
het eerste diploma. We schreven hiervoor met 7 meisjes in. Uiteindelijk zwommen er 5
meisjes op muziek van kinderen voor kinderen een flitsend groepsnummer. Het
groepsnummer eindigde op een 2e plaats. Dit kampioenschap was een spannende ervaring
voor meisjes die bijna allemaal voor de eerste keer aan een wedstrijd deelnamen.
3. Kampioenschap vrije uitvoering
Op zondag 24 juni werd in de Koploper in Lelystad door ons de tweejaarlijkse
kampioenschappen vrije uitvoering georganiseerd. Dit is voor ons altijd een leuk
evenement omdat dit ons de kans geeft meisjes met verschillend diploma-nivo samen te
laten zwemmen.
Er waren weer genoeg meisjes om met twee groepen in te kunnen schrijven. De eerste
groep bestond uit 19 meisjes met een leeftijd t/m 14 jaar. Deze meisjes zwommen een
stuk bestaande uit solo’s, duetten en groepsnummer op muziek van Kinderen voor
kinderen. Hiermee behaalde ze een 8e plaats
Op muziek van Star Wars zwom onze tweede groep van 19 meisjes van 15 jaar en ouder.
Deze groep behaalde met een vierde plaats net geen medaille
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4. Figuurdrijfwedstrijden
Op 7 oktober werden er in Tilburg de figuurdrijfkampioenschappen georganiseerd. We
schreven twee gelijkwaardige teams van 12 meisjes in. Het leverde met een eerste en tweede
plek een prachtige uitslag op. Hiermee blijft ons team sinds 2008 ongeslagen bij de
figuurdrijfwedstrijden. Superprestatie!
5. Communicatie
5.1 Activiteitenkalender
Om de synchroonzwemactiviteiten zo goed mogelijk weer te geven en om aan te geven op
welke zondagen er niet gezwommen wordt of als er bijzondere activiteiten zijn, hebben
we ook in 2018 een activiteitenkalender uitgegeven.
5.2 Nieuws via email
Ook dit jaar hebben we alle nieuwtjes en informatie via de email verspreid. We merken
duidelijk dat informatie op deze manier beter overkomt.
5.3 Introductiebrief
Voor alle nieuwe leden is er een introductiebrief. Daarin staat alle informatie die nodig is
om te kunnen synchroonzwemmen zoals zwemtijden en benodigde kleding.
Voor nieuwe leden is er ook een voorstelbrief met een leuke uitleg en een foto van het
kader zodat ze weten bij wie ze voor wat terecht kunnen.
6. Kader
5.1 De commissie synchroonzwemmen en figuurdrijven had in 2018 8 enthousiaste kaderleden
5.2 10 kaderleden waren actief als synchroonzwemofficials in 2018. Daarnaast verwelkomde
we twee nieuwe officials die het totaal op 12 maken. Landelijk is twee officials per
vereniging vereist.
5.4 De commissie synchroonzwemmen en figuurdrijven is in 2018 drie maal bijeen geweest.
Commissie synchroonzwemmen en Figuurdrijven
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Jaarverslag Elementaire Commissie 2018
Het is gelukt! In april 2018 hebben we de officiële licentie ontvangen. Watervrienden Almere
is daarmee een van de weinige vrijwilligersorganisaties die het landelijke diploma Zwem ABC
van de Nationale Raad Zwemveiligheid mag uitvoeren.
Deze professionaliseringsslag hebben we alleen samen met onze vrijwilligers kunnen maken.
Wij zijn dan ook ontzettend trots op hun inzet.
Ondanks de belangeloze inzet merken we dat de druk op vrijwilligers steeds meer toeneemt.
Niet alleen door de eisen van de licentie, maar ook de combinatie van werk, school en andere
verantwoordelijkheden met het lesgeven blijkt niet altijd makkelijk. Dit maakt dat we soms
tijdens de lesavonden meer moeten schipperen dan wenselijk is. Kwaliteit en plezier blijven
daarbij voorop staan.
Misschien vindt u het leuk om mee te delen in ons plezier? Graag! Spreek de uurleiding
(herkenbaar aan het lichtgroene poloshirt) gerust aan. Wij staan altijd open voor nieuwe
vrijwilligers.
Naast veel gezelligheid en plezier bieden wij ook de mogelijkheid aan om een diploma te halen
als lesgever Zwem ABC of EHBO met reanimatie.
De wachtlijs voor het A-diploma staat nog steeds op 2,5 jaar vanaf het moment van
inschrijving. Ondanks dat we het aantal inschrijvingen tijdens de jaarlijkse inschrijfavond
een lichte daling liet zien.
Zoals ieder jaar hebben we weer diverse keren afgezwommen voor de diploma’s A, B, C,
Zwemvaardigheid I, II en III, snorkelen en survival. Totaal zijn 424 zwemdiploma’s
uitgereikt.
A
78
Snorkelen 1
4
B
87
Snorkelen 2
12
C
81
Snorkelen 3
19
Zwemvaardigheid 1
42
Survival 1
15
Zwemvaardigheid 2
36
Survival 2
14
Zwemvaardigheid 3
28
Survival 3
8
Voorbereidend duiken
10
Dit jaar hebben we een aantal keren nee moeten zeggen tegen kinderen die het uiteindelijk
toch niet haalden. Dit is altijd lastig en zeker niet wenselijk. We proberen het
proefzwemmen zo ‘streng’ mogelijk te doen om dit te voorkomen. Helaas blijft het feit
bestaan dat de kinderen op het afzwemmoment zelf het ook moeten laten zien. De
technische (kwaliteits)eisen blijven een verplichting waar we niet om heen kunnen of willen.
De Elementaire commissie
Brenda Caro, Marja Herberts, Door van der Horst en Anita Ekas
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Jaarverslag Activiteiten Commissie 2018
Kaderavond
Dit jaar heeft de afdeling elementair het zwemgedeelte verzorgt. We hebben onder leiding
van een aantal enthousiaste trainers zoals Thea de Smaele en Door van der Horst keerpunten
geoefend en samen met 2 externen de vervoersgrepen van reddend zwemmen geoefend. Na
afloop was er zoals altijd een gezamenlijk diner, dit jaar bij Atlantis.
Sinterklaas
Met een heleboel pieten is Sinterklaas dit jaar langs geweest, wat een feest! Alle kinderen
tussen de vier en acht jaar waren uitgenodigd om op donderdag 29 november de Sint te
komen begroeten. Voordat alle sinterklaasliedjes gezongen konden worden hebben de
kinderen in verschillende groepen verdeeld over de twee zwembaden diverse spelletjes
gespeeld. Zonder alle hulp, inzet en creativiteit van de kaderleden was het ons zeker niet
gelukt om de avond te laten slagen. De pieten waren onder de indruk van de grote opkomst
die er was. Zij vonden het super! Sinterklaas heeft bij alle groepjes gekeken wat zij als
spelletjes deden. Ook hebben veel kinderen een hand mogen geven. Na het
bezoek ontvingen alle kinderen nog echt verrassingstasje van stichting Wensjes en een
speculaaspop.
Kerstborrel
Onder het genot van een hapje en een drankje hebben wij het jaar afgesloten met bijna alle
kaderleden en kon iedereen zijn Kerstattentie ophalen. Er is gekozen voor een Dopper met
logo van WVA en voor “groot” kader aangevuld met een vvv bon.
Wat er verder nog gebeurde....
Verjaardagen, zwangerschappen of jubilea zijn dit jaar ook niet vergeten! Er zijn veel
kaarten op de post gegaan. Cadeaukaarten, babyspulletjes en bloemetjes zijn rondgebracht.
Helaas hebben wij ook een aantal bloemetjes en kaarten moeten versturen voor zieke
kaderleden.
Komend jaar staat deels in het teken van een jubileum, WVA bestaat 35 jaar.
De activiteitencommissie
Anita, Karin & Saskia

14

Jaarverslag Commissie Waterpolo 2018
Samenstelling en taakverdeling:
Bestuur afgevaardigde: Mark Willemsen
Commissie leden:
Saskia Kraan-Reijns
Roy Rademaker
Rob van Wijngaarden
Bestuur afgevaardigde:
Mark Willemsen is aanwezig geweest op de bestuursvergaderingen.
2-maal afwezig geweest met kennisgeving.
Bijeenkomsten:
In mei heeft de Landelijke Waterpolo Vergadering ((LWPV) plaatsgevonden.
Leden van de Commissie Waterpolo zijn hier niet heen geweest.
Competitie:
Tijdens het gehele seizoen zijn er toernooidagen geweest waaraan het team van de
Watervrienden Almere heeft meegedaan. Wedstrijden werden gespeeld in o.a Utrecht,
Amsterdam, Nijmegen en Almere.
Jeugd:
Onze jeugdtrainers Roy en Rob hebben dit jaar alle junioren trainingen.
In 2018 zijn er door diverse jeugd leden diploma’s behaald voor het diploma balvaardigheid
1,2 en 3. Ook is er een groep doorgestroomd naar de senioren en gaan ook af en toe mee naar
de toernooien.
Sociaal evenement:
In 2018 hebben we een bbq gehouden. Normaal gaat dat samen met de synchroon afdeling
maar daar was dit jaar te weinig animo voor van deze afdeling.
Nieuwe aanmeldingen:
Nieuwe aanmelding waren er dit jaar alleen voor junioren.
Seizoen 2019
In 2018 wil de commissie waterpolo:
- Het aantal leden proberen uit te breiden
- Deelnemen aan de NCS competitie met 1 team
Namens de commissie waterpolo,
Mark Willemsen
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Jaarverslag Commissie Wedstrijdzwemmen 2018
Dit jaar gelukkig wel op tijd een jaarverslag van de CWZ aanwezig….
2017 werd afgesloten met een aftredende voorzitter. Dus moest er gezocht worden naar een nieuw
bestuurslid die dit stokje over wil nemen. Aangezien dit geen makkelijke opgave was is er toch iemand,
ondergetekende, gevonden die het tot de zomervakantie van 2018 wilde proberen. Met veel enthousiasme
en plezier heb ik besloten om ook de komende periode mij in te zetten voor deze mooie vereniging. Ik vind
het leuk en zie het als een uitdaging om het wedstrijdzwemmen bij de Watervrienden naar een level te
brengen waar iedere zwemmer zich in kan vinden. Mooie prestaties, veel plezier, enthousiasme en grote
sportiviteit.
Natuurlijk kan ik het niet alleen. Samen met: Michel, Erik, Roel en Joke vormen we de commissie
wedstrijdzwemmen. En ook de CWZ kan het niet alleen. Een heel aantal trainers staan tijdens wedstrijden
en trainingen klaar voor onze wedstrijdleden. En wedstrijden zonder hulp van ouders gaat ook niet lukken.
Maar ook in 2019 gaan we gewoon door op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers….
WVNL-wedstrijden:
De landelijke zwemcompetitie hebben we het afgelopen seizoen weer gezwommen met 2 teams. Het
eerste team is wederom kampioen (11de keer) geworden en ook het tweede team heeft een prestatie
neergezet waar we als vereniging trots op kunnen zijn. Zij zijn 4de geworden. Het competitieseizoen werd
zoals gebruikelijk weer afgesloten met een etentje bij Mac Donald. Altijd een gezellige happening.
Vanaf sept is er veel gewijzigd in de reglementen van de WVNL wedstrijden. Een werkgroep (waar Erik ook
deel van heeft uitgemaakt) heeft de competitie onder de loep genomen om te kijken of de wedstrijden
anders ingedeeld kunnen worden en de competitie spannender te maken. Er worden nu 3
competitiewedstrijden, regionaal gezwommen en één finale wedstrijd aan het eind van het seizoen. De
naam van de competitie is nu LZC ipv LZK.
De werkgroep heeft ook voorgesteld om voortaan met één tijdwaarnemer per baan te klokken omdat het
aantal officials beduidend aan het afnemen is. Ook deze wijziging is aangenomen en is inmiddels ingegaan.
Wel moeten nu een poging tot bondsrecord vooraf aangevraagd worden. Dit zal ook voor iedereen
wennen zijn.
WVNL heeft nu ook een lange afstandswedstrijd in het programma opgenomen. Als WVA zijn we daar erg
blij mee, want ook Almere heeft een aantal zwemmers die in de lange afstanden een uitdaging zien.
Nog een belangrijke wijziging: de Nederlandse junioren kampioenschappen. In december 2018 heeft de
eerste plaats gevonden. Een groot succes. Blijft in het WVNL programma.
De Bondskampioenschappen zijn in naam verandert naar: Nederlandse Kampioenschappen WVNL. Deze
wedstrijden zijn belangrijk om geselecteerd te worden voor de Bondsploeg!
CSIT:
Ook in 2018 ging er een bondsploeg van WVNL op pad.
Het jeugdteam nam deel aan de CSIT in Lignano Sabbiadoro. Heel knap, Sydney en Lars mochten daar
zwemmen en hebben zich van hun beste kant laten zien. Valentino stond reserve, maar ook hij heeft de
trainingen en selectie mee mogen maken en is een ervaring rijker. In 2019 gaat er een bondploeg (jeugd en
master) naar Tortosa in Spanje. 2018 had geen masterbondsploegwedstrijd.
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Holland competitie:
Het kan niet op… Ook de Holland Competitie werd in 2018 weer gewonnen. Een leuk seizoen gedraaid.
Veel nieuwe zwemmers hebben daar ervaring opgedaan, die weer een basis vormen voor de verdere
zwem carrière. En ook voor de ervaren zwemmers blijft het een gezellige wedstrijd. Hopelijk gaan we de
beker (1ste plaats) ook in 2019 weer mee naar Almere nemen.
Kamp:
Helaas is er in 2018 geen kamp georganiseerd. Wel kunnen we melden dat er zeker in 2019 wel een kamp
komt! De organisatie is al in volle gang.
Ontbijt, sport en spel ochtend:
Nieuw afgelopen seizoen is het tweemaandelijks ontbijt met daaraan gekoppeld een sport en spelochtend,
voor elke leeftijdsgroep één per jaar. Inclusief een thema, PowerPoint en een leer moment. Maar waar
vooral het met elkaar iets anders doen dan zwemmen centraal staat.
Buitenlandse wedstrijden:
Afgelopen jaar heeft WVA ook weer deelgenomen aan diverse buitenlandse wedstrijden in België. Met veel
succes, sportiviteit en gezelligheid.
Paaswedstrijd:
Dé wedstrijd van WVA. Jaarlijks, ondertussen traditie, de hele eerste Paasdag van ’s morgens vroeg tot in
de avond zwemmen inclusief de bekende australien run (run?), ja, een afvalrace.
Het was een succes, met dank aan alle vrijwilligers die dit evenement weer tot een succes hebben
gemaakt. Er waren verenigingen uit België en Frankrijk. Met een heerlijke lunch.
Noteer vast in de agenda: 21 april 2019, doe mee of kom even kijken!
Clubkampioenschappen:
Seizoen ’17-’18 werd zoals gebruikelijk afgesloten door de clubkampioenschappen. Weer druk bezet. Ook
de deelname van van Rheenen sport was top. En natuurlijk de zwemmers van het elementair hebben goed
gezwommen. Met hoogtepunt de familie-estafette. Nieuw was de vriendenestafette en ook deze houden
we erin. Erg leuk.
Afgesloten door een heerlijk en goed georganiseerde bbq weer een mooi evenement om trots op te zijn.
Extra trainingsmogelijkheid jeugd:
Helaas kon de donderdagochtendtraining niet doorgaan door gebrek aan belangstelling. Het is natuurlijk
ook geen populaire tijd: van 6:00 tot 7:00.
Gelukkig hebben we wel een extra trainingsuur voor de jeugd kunnen starten. Tegen een extra betaling
buiten de reguliere contributie kan de jeugd nu wel 3x trainen in de week.
Overige wedstrijden:
WVA organiseerden ook nog limietwedstrijden en niet te vergeten de sprintwedstrijd. Aan deze laatste
deden veel zwemmers mee. Zowel van onze eigen vereniging als van andere watervrienden verenigingen.
Mede omdat dat het een medaille wedstrijd is. Altijd leuk om te proberen met eremetaal naar huis te
gaan.
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Oliebollenrace:
Afsluiting van het jaar 2018. Wederom een inmiddels traditie geworden: de oliebollen race.
Wiebe had een nieuwe vorm bedacht. Erg leuk. Daarna van heerlijke lekkernijen genoten in de
verenigingsruimte.
Op naar een sportief en succesvol 2019 met mooie prestaties en PR’s voor iedere zwemmer!
Ellen van Wingerden
voorzitter CWZ
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Waterpolo...

Zin om mee te spelen ?

Welkom bij de afdeling Waterpolo van de Watervrienden Almere.
Leuk dat je dit stukje leest en wie weet speel jij eerdaags wel een keer mee met ons team.
De Watervrienden Almere heeft een afdeling Waterpolo bestaande uit junioren en senioren.
De junioren moeten beschikken over een A, B en C diploma.
Junioren krijgen de mogelijkheid om 3 diploma’s balvaardigheid te halen.
De junioren trainen iedere zondag van 17:15 uur tot 19:00 uur.
De senioren van de watervrienden nemen deel aan de Landelijke NCS competitie. Op een 6-tal
wedstrijddagen wordt de landelijke competitie gespeeld in o.a Utrecht, Amsterdam en
Almere. De senioren trainen iedere zondag van 17:45 uur tot 19:15 uur.
Vind jij het leuk om na de vakantie eens een keertje mee te komen trainen neem dan contact
op via het contact formulier op onze website www.watervriendenalmere.nl
Met vriendelijke groet,
Mark Willemsen
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Agenda 2019 voor activiteiten in zwembad Almere-Stad
Datum
27 januari
10 februari
24 februari
03 maart
04/07/08
maart
18 maart
24 maart
21 april
26 mei
17 juni
23 juni
09 december
15 december

Tijd
12:45
12:45
12:45
12:45

Wat
CWZ CWZ CWZ CWZ -

Nederlandse Master kampioenschappen WVNL
Nederlandse kampioenschappen WVNL deel 1
50m Sprintwedstrijd
Limietwedstrijd

EC - Proefzwemmen A/B/C
EC - Afzwemmen snorkelen en survival
EC - Afzwemmen A/B/C en ZWV 1/2/3
9:00 CWZ - Internationale Paaswedstrijd
12:45 CWZ - Masterwedstrijd
EC - Afzwemmen snorkelen en survival
EC - Afzwemmen A/B/C en ZWV 1/2/3
EC - Afzwemmen snorkelen en survival
EC - Afzwemmen A/B/C en ZWV 1/2/3

GEEN ZWEMMEN OF GEDEELTELIJK:
Vrijdag
Vrijdag
Zondag
Maandag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Donderdag
Zondag
Maandag
vrijdag
Donderdag
Donderdag

-apr
19-apr
21-apr
22-apr
27-apr
5-mei
5-mei
30-mei
9-jun
10-jun
12-jul
5-dec
19-dec

Goede vrijdag 18.00 tot 19.00
Goede vrijdag 19.00 t/m 21.00
1e Paasdag
2e Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag / CWP
Bevrijdingsdag /CSF
Hemelvaartsdag
1e pinksterdag
2e pinksterdag
zomervakantie t/m 26 augustus
Sinterklaasavond
kerstvakantie t/m 5 jan. 2020

niet
wel
niet
niet
niet
niet
wel
niet
niet
niet
niet
niet
niet

CSF = commissie synchroonzwemmen en figuurdrijven
CWP = commissie waterpolo
CWZ = commissie wedstrijdzwemmen
EC = elementaire commissie
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Opzegformulier/verhuisbericht
Lidnummer
Naam
Voornaam
Straat
Postcode
Telefoonnummer

:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________

Zegt op m.i.v. 1e kwartaal/ 2e kwartaal/ 3e kwartaal/4e kwartaal
Het lid heeft gezwommen op de maandag/donderdag/vrijdag voor het
……………...diploma / Trimzwemmen
Waterpolo / Wedstrijdzwemmen / Synchroonzwemmen
Reden van opzegging ............................................................
Almere …- …. - 20
Handtekening
Verhuist m.i.v. :____________________________________
Nieuw adres :____________________________________
Postcode
:_____________________________________
Nieuw telefoon nummer:______________________________
Almere: …..-……- 20

Handtekening

U kunt de gegevens + pasje opsturen naar
Postbus 10104 1301 AC Almere
De contributie moet wel betaald zijn, daarna kunnen wij u blokkeren in
het systeem.
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