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presentatie bestuur 
 
§ het algemeen én het brede 

bestuur vergaderen elke 

dinsdagavond. De ene 

dinsdag komt het algemeen 

bestuur bijeen en de 

dinsdag daarop wordt er 

vergaderd met het brede 

bestuur plus adviseurs. 

 

 

§ vergadering bijwonen? 

Geen probleem. Stuur een 

mailtje naar: 

bestuur@zvl-1886.nl 

 Het	bestuur	van	ZVL-1886	bestaat	uit	een	algemeen	bestuur	en	een	breed	bestuur.		Het	
algemene	bestuur	draagt	de	eindverantwoordelijkheid	van	de	vereniging	en	kent	de	
volgende	samenstelling:		

§ Frans	Pot	(voorzitter)	
§ Caspar	Boendemaker	(vicevoorzitter	/	secretaris)	
§ Michel	van	Ruiten	(penningmeester)	
§ Marnix	Cornelissen	(algemeen	bestuurslid)	

	
De	vereniging	kent	daarnaast	4	afzonderlijke	disciplines:	waterpolo,	triatlon,	wedstrijd	
zwemmen	en	les	zwemmen.	Elke	discipline	wordt	weer	aangestuurd	door	een	discipline-
voorzitter.	De	vereniging	kent	de	volgende	vier	discipline-voorzitters	die	samen	met	het	
algemene	bestuur	het	brede	bestuur	van	de	vereniging	vormen:		

§ Gerard	van	Gent	(waterpolo)	
§ Francien	Bouwmeister	(triatlon)	
§ Jan	Willem	Fakkel	(les	zwemmen)	
§ Paul	Chaudron	(wedstrijd	zwemmen)	
	

De	disciplines	krijgen	grote	mate	van	zelfbestuur	zodat	het	algemeen	bestuur	kan	
besturen	op	de	hoofdlijnen.	Naast	het	algemeen	en	brede	bestuur	kent	het	bestuur	een	
aantal	adviseurs	(w.o.	Richard	Terpstra,	Cas	Krol,	Bregje	van	Scholl,	Britt	Abrahams)	die	
het	bestuur	ondersteunen	met	de	ledenadministratie,	website,	opstellen	van	
protocollen,	kledinglijn	etc.	etc.	

  	

algemene leden  
vergadering 

 

 

De	allereerste	algemene	leden	vergadering	(ALV)	van	de	fusievereniging	ZVL-1886	zal	op	
woensdag	19	september	2018	plaatsvinden.	Gedurende	deze	vergadering	worden	er	2	
zaken	behandeld:	de	financiële	afwikkeling	van	de	oude	(opgeheven)	verenigingen	
LZ1886	en	de	Zijl	Zwemsport	en	de	verkiezing	van	het	algemeen	bestuur	ZVL-1886.	Er	
wordt	nog	gezocht	naar	een	geschikte	locatie	buiten	de	clubhuizen	(LZ	en	Waterkeet)	
om.	De	uitnodiging	voor	deze	ALV	zal	nog	apart	worden	verzonden	via	de	e-mail.	
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	groot	kick-off	feest	
voor	élk	ZVL-1886	lid	
en/of	vrijwilliger…	

	

8	september		
13.30	tot	02.00	uur 

 

   
 

informatie uit de disciplines… 

 
 
§ het Nederlandse dames-

team is deze zomer 
Europees kampioen 
geworden.  Het bestuur ZVL-
1886 feliciteert in het  
bijzonder het lid Rozanne 
Voorvelt, die onderdeel 
uitmaakte van dit team! 

 waterpolo 
Binnen	de	WPC	zijn	de	voorbereidingen	voor	het	nieuwe	seizoen	al	volop	in	gang.	Zo	
hebben	flink	veel	dames	en	heren	met	het	mooie	weer	gebruik	gemaakt	van	De	Vliet,	dus	
we	verwachten	dat	alle	seniorenteams	in	goede	conditie	aan	hun	eerste	wedstrijd	gaan	
beginnen.	Via	Sportlink	is	het	wedstrijdrooster	ook	al	zichtbaar	en	kun	je	zien	in	welk	
team	je	bent	ingedeeld.	Dit	laatste	is	in	overleg	met	de	coaches	gegaan.	De	meeste	
wedstrijden	starten	op	zaterdag	22	september	maar	sommige	teams	moeten	al	een	
week	eerder	aan	de	bak.	Vanaf	27	augustus	gaan	de	binnen	trainingen	weer	beginnen.	
Het	trainingsrooster	is	rond	en	de	spelers	hebben	via	hun	coaches	of	aanvoerders	
gehoord	op	welke	uren	er	wordt	getraind.	Zodra	de	nieuwe	ZVL-1886	website	in	de	lucht	
is	zullen	we	het	schema	publiceren.	Ook	zullen	we	gebruik	maken	van	de	website	voor	
het	juryrooster.	Op	dit	moment	wordt	de	laatste	hand	gelegd	aan	het	rooster	tot	en	met	
de	winterstop	dus	zodra	de	website	klaar	is,	kun	je	als	speler	of	ouder	zien	wanneer	je	
moet	jureren.	En	daarmee	het	laatste	punt:	de	volgende	jurycursus	is	op	de	woensdagen	
12	en	26	september	en	10	oktober;	verplicht	voor	jeugdleden	vanaf	16	jaar,	een	aanrader	
voor	ouders.	Meer	informatie	en/of	op	opgeven	kan	via:	waterpolo@zvl-1886.nl	

   

 

 triatlon 
Na	een	prachtige	wedstrijd	in	Leiderdorp	afgelopen	weekend	is	het	nu	tijd	voor	een	
doorkijk	naar	de	komende	periode.	Vanaf	donderdag	30	augustus	start	namelijk	het	
'winter'	seizoen	weer.	De	laatste	fietstraining	is	dus	op	maandag	27	augustus	en	de	
laatste	dinsdag	zwemtraining	op	28	augustus.	Dit	betekent	het	volgende	voor	de	triaton	
trainingen:	donderdagen	19.00	uur,	zaterdagen	10.10	uur	en	maandagen	21.15	uur	de	
zwemtraining	en	de	woensdagen	19.30	uur	de	baantraining.	In	september	zullen	we	nog	
regelmatig	een	rondje	fietsen	op	zondag.	En	natuurlijk	is	het	altijd	leuk	om	clubgenoten	
aan	te	moedigen	bij	wedstrijden	in	de	regio,	bijvoorbeeld	8	september	Bodegraven	en	23	
september	in	Alphen	a/d	Rijn!	Vanaf	zondag	7	oktober	start	de	Duintraining	ook	weer,	in	
2018	zal	de	startlocatie	de	Cantineweg	in	Katwijk	zijn;	vertrek	om	10.00	uur.	 
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 wedstrijdzwemmen 
Nog	een	paar	weken	en	dan	beginnen	weer	de	zwemtrainingen	in	het	binnenbad.	
In	de	weken	35	en	36	zal	er	nog	een	aangepast	schema	worden	gehanteerd.	Vanaf	week	
37	zullen	de	trainingen	weer	grotendeels	volgens	het	schema	van	vorig	seizoen	worden	
ingevuld.	We	zijn	blij	dat	we	een	oplossing	hebben	kunnen	vinden	voor	de	vrijdag-
ochtendtrainingen	in	het	5	Mei	zwembad	zodat	deze	training	ook	weer	in	het	schema	
opgenomen	kan	worden.	Binnenkort	krijgen	de	wedstrijdzwemmers	een	mail	met	een	
overzicht	van	de	trainingen	voor	het	nieuwe	seizoen.	De	landelijke	vereniging	
zwemcompetitie	wordt	komend	seizoen	gezwommen	met	ZPCH	(Hoofddorp),	ZV	Haerlem	
(Haarlem)en	DAW	(Alkmaar).	De	District	zwemcompetitie	wordt	net	zoals	afgelopen	
seizoen	weer	gezwommen	met	dezelfde	verenigingen.	In	tegenstelling	tot	vorige	seizoen	
worden	er	maar	vier	sessies	gezwommen.	In	het	najaar	worden	er	weer	officialcursussen	
georganiseerd,	nl.	de	cursus	starter,	kamprechter,	jurysecretaris	en	tijdwaarnemer;	
ouders	en	leden	(>16	jaar)	kunnen	zich	hiervoor	aanmelden.	Voor	de	bevoegdheid	
tijdwaarnemer	hebben	we	weer	aanvulling	nodig;	informatie	via:	
www.knzbwest.nl/wedstrijdzwemmen	of	via:	zwemmen@zvl-1886.nl   

   

 

 leszwemmen 
Vanaf	maandag	27	augustus	starten	de	reguliere	zwemlessen	“zwem-ABC”	in	het	Vijf	Mei	
bad	weer	en	woensdag	29	augustus	in	zwembad	de	Zijl.	“Superspetters”	starten	op	
dinsdag	28	augustus,	ook	in	zwembad	de	Zijl.	Behoudens	de	gehele	zomervakantie	en	
officiële	feestdagen	gaan	de	zwemlessen	gewoon	door.	Er	zijn	nog	enkele	lesuren	
beschikbaar	waar	plaats	is	voor	nieuwe	leskinderen.	Met	keuze	uit	ruim	30	lesuren	per	
week	is	er	altijd	wel	een	passend	tijdstip	te	vinden.	Zoveel	lesuren	bemannen	vergt	ook	
een	behoorlijk	aantal	lesgevers.	We	zijn	dan	ook	voortdurend	op	zoek	naar	vrijwilligers	
die	zwemleider	of	assistent	willen	worden.	Een	interne	opleiding	(BPV)	wordt	verzorgd.	
ZVL-1886	voorziet	tevens	in	stage	plekken	en	is	hiervoor	een	erkend	leerbedrijf	van	de	
“Samenwerkingsorganisatie	Beroepsonderwijs	Bedrijfsleven	(SBB)”.	Vragen	over	zwemles	
en/of	het	lesgeven	kan	via:	zwemles@zvl-1886.nl 

   

ZVL-1886	is:	
 40 waterpolo teams, 100 wedstrijdzwemmers, 900 leszwemmers, 125 

triatleten, 20 g-sporters en 150 verenigingsleden…  

 
 

 

kledinglijn 
 
§ de triatleten en de 

wedstrijdzwemmers zijn 
volgens het nieuwe 
kledingprotocol niet 
(volledig) verplicht de 
kledinglijn van ZVL-1886 te 
volgen. De fabricage van 
deze kleding is anders dan 
de reguliere kledinglijn. 

 Momenteel	is	het	bestuur	volop	bezig	met	de	nieuwe	kledinglijn	van	ZVL-1886	en	hoopt	
het	eind	augustus	de	uiteindelijke	ontwerpen	en	adviezen	te	ontvangen	van	de	werk-
groep	Logo	en	Clubkleuren.	Het	is	de	bedoeling	de	ontwerpen	te	presenteren	op	het	
feest	op	zaterdag	8	september.	Er	wordt	ook	gewerkt	aan	een	inventarisatie	van	de	
kledinglijn	die	ZVL-1886	wil	gaan	voeren.	Zodra	de	ontwerpen	voor	de	kleding	en	deze	
lijst	compleet	zijn	zal	het	bestuur	een	aantal	kleding-leveranciers	uitnodigen	om	een	
offerte	uit	te	brengen.	Gelijktijdig	wordt	een	nieuw	kledingprotocol	opgesteld,	conform	
de	eisen	van	de	KNZB,	waaraan	alle	leden	van	de	vereniging	zich	dienen	te	houden.	Tot	
nader	bericht	kunnen	de	leden	van	ZVL-1886	nog	sporten	in	de	kleding	van	voormalige	
verenigingen	LZ1886	of	de	Zijl	Zwemsport.	
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goede doel  Het	bestuur	van	ZVL-1886	overweegt	om	voor	langere	termijn	zich	te	verbinden	aan	één	
specifiek	goed	doel.	De	achterliggende	reden	hiervoor	is	dat	de	grote	vereniging	-op	weg	
naar	méér	dan	2.000	leden-	ook	de	verantwoordelijkheid	voelt	om	naast	de	sportieve	
prestaties	zich	(ook)	op	een	sociale	wijze	te	manifesteren.	Met	de	forse	ledenaantallen	
kan	ZVL-1886	het	goede	doel	dan	ook	een	dienst	bewijzen.	Dat	doel,	maar	ook	de	
vereniging,	moet	zich	wel	met	elkaar	kunnen	identificeren.	Hiermee	wordt	bedoeld	dat	
het	doel,	thuis	voelt	bij	de	vereniging	en	dat	de	vereniging	de	ideologie	van	dat	doel	niet	
alleen	onderschrijft	maar	ook	warm	en	frequent	omarmt.	Vanuit	de	vereniging	is	
geopperd	om	ZVL-1886	intensief	te	verbinden	aan	het	goede	doel	‘Spieren	voor	Spieren’	
(www.spierenvoorspieren.nl).	Alvorens	dit	te	doen	wilt	het	bestuur	de	reacties	pijlen	
onder	haar	leden.	Elke	reactie	van	elke	lid,	kaderlid	en/of	vrijwilliger	van	ZVL-1886	is	
welkom	via:	bestuur@zvl-1886.nl	

 
§ Spieren voor Spieren doet  

onderzoek naar en biedt 
ondersteuning aan genezing 
van spierziekten bij kinderen 
en verzorgt daarnaast 
individuele bijdragen voor 
(sport) hulpmiddelen voor 
jonge kinderen met een 
spierziekte. 

 

 

 

 
   

  contact 
 

 

 Er	wordt	op	dit	moment	nog	hard	gewerkt	aan	de	inrichting	van	de	nieuwe	website,		
e-mails,	Facebook,	Twitter,	Instagram,	LinkedIn	account	etc.	etc.	De	vereniging	is	dan	
ook	voorlopig	nog	steeds	te	bereiken	onder	de	oude	e-mailadressen	van	LZ1886	en	de	
Zijl	Zwemsport.	Maar	daarnaast	is	zij	ook	al	te	bereiken	onder	@zvl-1886.nl		Het	is	dus	
nog	even	behelpen	maar	de	verwachting	is	dat	er	snel	over	deze	sociale	media	beschikt	
kan	worden	en	dat	de	oude	websites	etc.	uit	de	lucht	gaan.	Daarnaast	is	het	bestuur	óók	
altijd	nog	via	de	oude	weg	benaderbaar:	het	face-to-face	gesprek…	J	

  	

  vacature   

Voor onze leszwemlocatie Vijf Meibad zijn wij op zoek naar enthousiast kader  
om ons team van lesgevers (kinderen vanaf 4 jaar) te versterken.  

 

Naast een € vergoeding (per les) behoort óók een betaalde opleiding tot 
assistent zwemonderwijzer tot de mogelijkheden… 

 
Ouder dan 16 jaar en heb je interesse?  
Reageer dan via:  zwemles@zvl-1886.nl  

	

 
 


