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Nieuwsbrief bestuur
Het algemeen én het brede
bestuur vergaderen elke
dinsdagavond. Vergadering
bijwonen? Geen probleem.

Nieuwsbrief bestuur
Dit is de eerste nieuwsbrief van het bestuur in 2019. Via deze nieuwsbrief willen we
iedereen binnen ZVL-1886 informeren over onderwerpen die in het bestuur besproken zijn.
De nieuwsbrief wordt verzonden naar alle leden die met hun e-mailadres in de
ledenadministratie staan. Als je de nieuwsbrief niet ontvangt en wel wilt ontvangen, stuur
dan per e-mail een bericht aan bestuur@zvl-1886.nl en dan checken we direct of we wel
het juiste mailadres hebben.

Stuur een mailtje naar:
bestuur@zvl-1886.nl

Algemene Leden
vergadering
20 mei 2019 om 20 uur in de
Waterkeet

Doe eens lief

Algemene Leden Vergadering in mei
De derde Algemene Leden Vergadering (ALV) van ZVL-1886 zal maandag 20 mei worden
georganiseerd in de Waterkeet. Tijdens deze ALV geeft het bestuur onder meer een
toelichting op de jaarcijfers over 2019. Die bestaan uit jaarcijfers van ZVL-1886 en tevens
de verslagen over de eerste vier maanden van de beide moederverenigingen (LZ1886 en
De Zijl Zwemsport).

Doe eens lief
Schelden tegen scheidrechters, beledigingen via sociale media of andere vormen van
hufterig gedrag. “Het gebeurt elke dag. Vaak hebben mensen hun onaardige gedrag niet
eens door", zegt Lucy van der Helm, directeur van SIRE (Stichting Ideële Reclame).
Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen het Nederlandse, tolerante imago en dat wat
Nederlanders dagelijks ervaren in de omgang met elkaar. "De vrijheid van meningsuiting
waar we zo trots op zijn, baart ons ook de grootste zorgen." Daarom is SIRE een landelijke
campagne gestart ‘Doe eens lief’.
Zeker binnen een grote vereniging als ZVL-1886 met heel veel vrijwilligers gaat er heel
veel goed en soms natuurlijk ook dingen niet goed. Belangrijk is om ook in die situaties
respectvol naar elkaar te zijn en onaardig gedrag te voorkomen. Helaas is dat de
afgelopen tijd niet altijd gelukt. Laten we er met z’n allen extra alert op zijn. Een veilig
clubklimaat moeten we met ons allen zelf creëren.

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

Spieren voor Spieren
In de nieuwsbrief in september 2018 heeft het bestuur toegelicht dat het overweegt om
ZVL-1886 voor langere tijd aan een goed doel te verbinden. Op die manier willen we
ZVL-1886 als grote zwem-, waterpolo- en triathlon-verenging niet alleen sportief maar ook
maatschappelijk zich laten presenteren. De oproep heeft veel positieve reacties
opgeroepen. De keuze is gevallen op ‘Spieren voor Spieren’
(https://www.spierenvoorspieren.nl/). Het bestuur werkt in samenwerking met een aantal
leden die zich extra willen inzetten voor deze verbinding met Spieren voor Spieren nader
uit wat dit precies gaat betekenen voor het komende seizoen. Heb je interesse om hierbij
mee te denken, laat het ons dan graag weten via bestuur@zvl-1886.nl.

Enquête clubhuis

Enquête clubhuis
Enkele weken terug hebben we een enquête verspreid onder de leden. Meer dan 40% van
alle zwemmers, waterpoloërs en triatleten heeft de enquête ingevuld. Onze dank daarvoor.
De signalen die jullie als leden afgeven zijn duidelijk:
§
§
§
§

Overgrote deel van de leden vindt een eigen clubhuis (zeer) belangrijk
62% Ziet een pachter niet zitten, terwijl 12% het wel ziet zitten
Er is geen duidelijk beeld over hoe verder te handelen
Er zijn door heel veel leden goede en fijne suggesties gedaan over hoe verder te handelen
Onderstaand zijn de enquêteresultaten kort samengevat:
Ik vind een eigen (zelfstandige) verenigingsruimte in het nieuwe
zwembad:

(Zeer) belangrijk
Neutraal
(Volstrekt) onbelangrijk

289
29
57

77%
8%
16%

Ik vind een zwembad zonder eigen (zelfstandige) verenigings-ruimte
maar met een gedeelde ruimte die geëxploiteerd wordt door een
commerciële pachter:

(Zeer) verstandig
Neutraal
Onverstandig

45
97
233

12%
26%
62%

Nu er geen eigen (zelfstandige) verenigingsruimte komt in het nieuwe
zwembad vind ik dat wij toch moeten gaan samenwerken met de
gemeente en (dus ook) met een commerciële pachter:

(Volstrekt) mee eens
Neutraal
(Volstrekt) mee oneens

135
105
135

36%
28%
36%

ZVL-1886 moet géén enkele ruimte onder leiding van een commerciële
pachter inrichten maar moet het bestaande clubhuis de Waterkeet
openhouden ondanks dat deze op verre afstand van het nieuwe bad ligt:

(Volstrekt) mee eens
Neutraal
(Volstrekt) mee oneens

148
97
130

39%
26%
35%

Met alle suggesties en opmerkingen van de leden in de achterzak en deze
enquêteresultaten gaat het bestuur ‘op de koffie’ bij de wethouder. Het bestuur zal zich
nadrukkelijk en consequent blijven inzetten voor een eigen clubruimte in het nieuwe
zwembad.
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Triathlon

De triathlon-leden zijn zich aan het voorbereiden op het aankomende wedstrijdseizoen. Het
jaarlijkse trainingsweekend op de Veluwe staat voor de deur en op 28 april start het
seizoen met de zogenaamde Team Time Trial in Arnhem (http://www.teamtriathlon.nl/).
Hier staan 4 teams van ZVL-1886 aan de start. Deze wedstrijd is elk jaar voor veel van
onze leden de 'officieuze start' van het wedstrijdseizoen. Daarna beginnen al snel de
teamcompetities (http://teamcompetities.nl/) waarin we dit jaar met een herenteam en een
damesteam in de 2e divisie en een herenteam in de 3e divisie uitkomen. Op 18 mei staat
de eerste wedstrijd in Almere op het programma. Een Team Time Trial over de
sprintafstand. Het is niet ver weg en altijd mooi weer, dus kom vooral (op de fiets)
naar deze mooie wedstrijd om de teams aan te moedigen!

Triathlon-seizoen gaat weer
beginnen. Team Trial Arnhem
op 28 april. En er worden nog
coördinatoren gezocht

Naast de teamwedstrijden bereiden veel atleten zich voor op individuele doelen dit
seizoen, van kwalificatie voor de Ironman op Hawaii of het WK op de halve afstand, tot de
eerste sprint-triathlon of juist de eerste hele afstand. Via deze weg wensen we iedereen
heel veel succes in het bereiken van zijn of haar individuele doelen dit seizoen.
Met het ingaan van de zomertijd worden de avonden weer langer licht. En dat betekent dat
het zomerseizoen bijna van start gaat. Vanaf maandag 29 april gaan de zomertrainingen
weer in. Dit betekent dat we op maandagavond 19.00 uur gaan fietsen en op dinsdag
19.00 uur zwemmen. Op zondag zal er nog regelmatig een rondje worden gefietst, maar is
er geen vaste training meer vanwege de vele wedstrijden. Bekijk het exacte overzicht van
de trainingen op de website: https://www.zvl-1886.nl/trainingentriathlon/.

§
§
§
§
§

Waterpolo

Daarnaast zijn we voor de triathlon-afdeling nog op zoek naar een aantal coördinatoren.
Als je interesse hebt, dan horen we dat natuurlijk graag! Het gaat om de volgende rollen:
Coördinator Vrijwilligers
Coördinator Sponsoring
Coördinator Trainers, trainingen & divisieteams
Coördinator Evenementen/(sport)activiteiten
Coördinator PR/Marketing/Websites

De eerste kampioenen hebben zich gemeld: EG4 en AJ1 zijn al zo vroeg in het seizoen
niet meer in te halen door de tegenstanders. Gefeliciteerd! Inmiddels zit ook bij Heren 1 de
flow er aardig in: de afgelopen 7 wedstrijden werden gewonnen, de laatste van
bekerwinnaar en titelkandidaat AZC! Dit kunnen nog eens zeer interessante play-off’s
worden.
Onze jeugdspelers David Voorvelt en Max Reijchard, alsmede CJ1 gastspeler Niels de
Graaf zijn door jeugdbondscoach Zeno Reuten uitgenodigd voor de voorronde EJK
Jongens O15. Veel succes komend weekend in Nice!

De eerste ZVL-1886
kampioenen hebben zich
gemeld; uitnodigingen voor
Jong Oranje en een oproep
voor nieuwe scheidsrechters

Onder de spelers (C-jeugd t/m senior) zijn enquêtes uitgezet waarin wordt teruggekeken
naar het lopende seizoen en suggesties voor het komende seizoen worden gegeven. De
WPC gaat met de resultaten aan de slag en zal jullie feedback serieus nemen.
Vooruitkijkend naar komend seizoen is er een grote uitdaging die we met elkaar moeten
oplossen: SCHEIDSRECHTERS!!!! Een aantal scheidsrechters heeft aangegeven na 20
jaar of meer te stoppen met fluiten. Zonder aanvulling van vers bloed kunnen we helaas
het komende seizoen niet de 37 teams op de been houden die we op dit moment hebben.
Dus meld je aan, zonder vrijwilligers geen wedstrijden! Meer informatie en/of op opgeven
kan via waterpolo@zvl-1886.nl.
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Wedstrijdzwemmen

Op zondag 25 maart was de laatste ronde van de verenigingszwemcompetitie.
Onze eerste ploeg zwom deze wedstrijd in Alkmaar en heeft daar uitstekend gepresteerd.
De einduitslag van de ploeg uitkomende in de B-klasse was een goede middenmoot en dat
betekent dat wij een groot aantal verenigingen achter ons hebben gelaten.
Onze tweede ploeg zwom in Roelofarendsveen. Na drie ronden stonden we al op een
eerste plaats en deze plaats hebben we kunnen behouden en met een prachtig
puntentotaal het seizoen kunnen afsluiten. Dit betekent promotie naar de2e klasse van het
district. Een geweldige prestatie en de felicitaties aan de zwemmers.
Een ploeg van circa 10 zwemmers heeft vorige maand deelgenomen aan een
zwemwedstrijd in Seraing (België). Hier werden prima tijden gezwommen en Daniek
Wijnen wist een aantal medailles te winnen op dit sterk bezette toernooi.

Swim-in 23 juni a.s. in
Morssingel, gezocht
vrijwilligers G-zwemmen en
promotie en handhaving
zwemcompetitie

In de voorjaarsvakantie gaat een groep zwemmers op trainingskamp in Oosterhout, waar
getraind kan worden in het 50 m bad.
Het is niet meer mogelijk om onze open water wedstrijd te organiseren in de Witte Singel
en gebruik te maken van het terrein van de Hortus. In overleg met de Gemeente Leiden is
nu het terrein van museum Volkenkunde en het water van de Morssingel het
wedstrijdterrein. Ook is gekozen om in plaats van een vrijdagavond over te stappen op de
zondag en wel op zondag 23 juni 2019. Dus noteer deze datum alvast in jullie agenda.
Voor de bevoegdheid tijdwaarnemer hebben we weer aanvulling nodig; informatie via
https://www.knzbwest.nl/wedstrijdzwemmen of via zwemmen@zvl-1886.nl.

Leszwemmen

De komende weken volgt een grote diplomaregen. Meer dan 150 kinderen gaan op voor
hun A, B, C of Superspetters diploma. Donderdag 21 maart starten de Superspetters.
Zaterdag 23 en 30 maart volgt het Zwem ABC in het Vijf Meibad en zondag 24 maart in
zwembad de Zijl. Dat betekent helaas ook dat leden ons gaan verlaten. Weet je nog
kinderen in jouw omgeving die zich oriënteren op leszwemmen en het behalen van de
zwemdiploma’s? Wijs hen dan op de mogelijkheden bij ZVL-1886 (zie https://www.zvl1886.nl/leszwemmen) of mail zwemles@zvl-1886.nl.
Vragen over zwemles en/of het lesgeven kan via zwemles@zvl-1886.nl.

Diplomaregen in maart; maar
liefst 150 zwemdiploma’s in
twee weken uitgereikt aan
trotse kinderen
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Kledinglijn

De afgelopen maanden is er, via een zorgvuldige en objectieve selectieprocedure, een
leverancier voor de clubkleding geselecteerd. Op dit moment spreekt het bestuur,
bijgestaan door een drietal leden uit de drie zwem-, polo- en triathlon-disciplines, met de
voorkeursleverancier. Daarbij gaat het om het maken van duidelijke afspraken over de
kwaliteit, garanties, levervoorwaarden en prijzen. Zodra deze gesprekken tot een
samenwerkingsovereenkomst hebben geleid worden alle leden nader geïnformeerd.
De bedoeling is dat alle leden voor de start van het nieuwe seizoen kunnen beschikken
over nieuwe badpakken, zwembroeken, poloshirts, T-shirts, sportbroeken en andere
kledingstukken uit de ZVL-1886 kledinglijn. Deze is opgesteld door de werkgroep die ook
de totstandkoming van het clublogo en de clubkleuren heeft begeleid. Het is de bedoeling
dat iedereen het komend seizoen gebruik maakt van de kledinglijn en we zullen ons ook
maximaal inspannen om de eerste aanschaf tegen zo aantrekkelijk mogelijke
voorwaarden mogelijk te maken.

ZVL-1886 clubkleding vanaf
einde seizoen beschikbaar

Vacatures

Voor het leszwemmen zijn we op zoek naar enthousiast kader om het team van lesgevers
(aan kinderen vanaf 4 jaar) te versterken en/of om in de zwemles-commissie mee te
helpen alles in goede banen te leiden. Voor de lesgevers is een vrijwilligersvergoeding
beschikbaar. Nadere informatie via de voorzitter van de discipline leszwemmen
(vz-zwemles@zvl-1886.nl) of via één van de vele ZVL-1886 leden die nu reeds
zwemlessen verzorgen.
De afdeling G-zwemmen is op zoek naar vrijwilligers die op de maandagavond van 19:00
tot 20:30 uur in het 5 Meibad willen helpen bij het toezichthouden op waterpolo en
wedstrijdzwemmen bij deze zwemmers van onze vereniging. Informatie kun je krijgen bij
Paul Chaudron, vz-zwemmen@zvl-1886.nl.

Zwemlesgevers, vrijwilligers Gzwemmen, triathlon
coördinatoren en
scheidsrechters gezocht

ZVL-1886 is:

Vooruitkijkend naar komend seizoen is er een grote uitdaging die we met elkaar moeten
oplossen: SCHEIDSRECHTERS!!!! Een aantal scheidsrechters heeft aangegeven na 20
jaar of meer te stoppen met fluiten. Zonder aanvulling van vers bloed, kunnen we helaas
het komende seizoen niet de 37 teams op de been houden die we op dit moment hebben.
Dus meld je aan, zonder vrijwilligers geen wedstrijden! Meer informatie en/of op opgeven
kan via: waterpolo@zvl-1886.nl.

40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers,
150 triatleten, 40 g-sporters en 150 verenigingsleden
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