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Nieuwsbrief bestuur 
 

Het dagelijks bestuur en het 

breed bestuur vergaderen elke 

maand. Vergadering bijwonen? 

Geen probleem. Stuur een mailtje 

naar: bestuur@zvl-1886.nl 

 Terugblik ALV – maandag 2 december 2019 
Maandag 2 december vond de ALV plaats in het clubhuis in het Vijf Meibad. Deze 
nieuwsbrief schetst in het kort de onderwerpen die aan de orde kwamen. 
 

   

Terugblik ALV  Bestuurssamenstelling 
De ALV heeft unaniem ingestemd met het benoemen van een nieuwe voorzitter en 
vijf nieuwe bestuursleden. Tegelijk is er sprake van een grote continuïteit. Er is slechts 
één echt nieuw gezicht in het bestuur aangetreden en niemand is vertrokken. We 
verwelkomen Lex Backer als nieuwe secretaris/plv voorzitter. De voorzitters van de 
vier disciplines binnen ZVL-1886 (waterpolo, zwemmen, triathlon en leszwemmen) 
waren al vertegenwoordigd in het breed bestuur. Zij zijn nu formeel lid van het 
Algemeen Bestuur en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Hetzelfde geldt voor de voorzitter die al zitting had in het dagelijks bestuur en nu ook 
formeel door de ALV is benoemd tot voorzitter. Zie de website voor de complete 
bestuurssamenstelling. 

   

  Begroting 
De ALV heeft ingestemd met het door de penningmeester opgestelde 
begrotingsvoorstel 2020. De begroting geeft invulling aan de uitgangspunten zoals 
vastgelegd in het fusiebesluit (uit 2018). Het is gelukt om tot een per discipline 
sluitende begroting te komen en tegelijk middelen te reserveren voor de opbouw van 
een algemene reserve en om de verplichtingen jegens de gemeente Leiden na te 
komen. 

   

  Contributie in 2020 
De ALV heeft ook unaniem ingestemd met het contributie voorstel voor 2020. Het 
gaat daarbij om een algemene contributie verhoging van € 1 per maand voor o.a. 
huurverhoging badwater en algemene kosten. Twee uitzonderingen: leszwemmers 
hebben een verhoging van € 0,50 of € 1,00 en bij de triathlon gaat de contributie 
drooglid van € 55,00 per jaar naar € 7,50 per maand. Het Triathlon bestuur zal hier in 
2020 nog nader naar kijken. 
 
De contributie voor de G-sporters wordt verhoogd met € 5,00 naar € 175,00 per jaar.  
 
Daarnaast is besloten om ook bij het waterpolo de zogenaamde competitie kosten 
door te belasten aan de leden. Bij de zwem- en triathlon leden gebeurt dat doorgaans 
per wedstrijd. Bij de waterpololeden gaat dat per 2020 via een gestaffelde bijdrage 
aan de wedstrijdkosten. 

mailto:bestuur@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/bestuur/
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  De bijdrage competitiekosten zijn per lid zijn volgt: 
 

• Selectieteams heren/dames/jeugd: 
Dit betreft: H1/2, Da1/2, BJ1/2, BM1, CM1, CJ1  

€ 7,00/maand 

• Overige bondsteams heren/dames: 
Dit betreft: H3/4/5, Da 3/4 

€ 3,50/maand 

• Regioteams: 
Dit betreft alle overige teams die in de competitie uitkomen. 

€ 2,50/maand 

 
Verder stellen wij voor alle jeugdteams (AJ-EG) verenigingscaps ter beschikking. De 
huur van deze caps bedraagt € 1/maand. Samenvattend: 
 

maandelijkse contributie 2019 - huidig 2020 - nieuw toename 

selectieteams € 33.50 € 41.50 € 8.00 

overige bondsteams € 33.50 € 38.00 € 4.50 

regioteams € 33.50 € 37.00 € 3.50 

selectie jeugdteams 12+ 
€ 33.50 + eigen 
cap 

€ 42.50 incl. cap 
huur 

€ 9.00 incl. cap huur 

andere jeugdteams 12+ 
€ 33.50 + eigen 
cap 

€ 38.00 incl. cap 
huur 

€ 4.50 incl. cap huur 

jeugdteams t/m 11 
€ 30.00 + eigen 
cap 

€ 34.50 incl. cap 
huur 

€ 4.50 incl. cap huur 

recreant € 25.00 € 25.00 € 0.00 

 
Naast deze maandelijkse contributie wordt de jaarlijkse individuele bondsbijdrage aan 
de KNZB: € 20/jaar voor jeugd t/m 11 jaar en € 53/jaar voor leden vanaf 12 jaar. 
 
Binnenkort verschijnt het overzicht ook op onze website. Mocht u nog vragen hebben, 
stuur dan gerust een mail naar vz-waterpolo@zvl-1886.nl. 
    

2019 Albert Spijker 
Memorial 100x100 

 

 
 

 

 2019 Albert Spijker Memorial 100x100 
De Albert Spijker Memorial vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 december. Op deze dag 
kan er van 16.00 uur tot 23.00 uur door atleten uit alle rangen en standen van onze 
vereniging gezwommen worden. Het hoofdprogramma bestaat zoals altijd uit de 
100×100, maar ook kun je ervoor kiezen om een andere afstand te zwemmen of 
minder vaak. Bekijk voor jezelf welke afstand je comfortabel kunt zwemmen in 2 
minuten en bedenk dan hoe vaak je dat achter elkaar kunt. Of aandurft. Via deze link 
kun je je inschrijven voor de 2019 Albert Spijker Memorial. 
 
Zoals ook bij de eerdere edities staat de Albert Spijker Memorial in het ook in het 
teken van het inzamelen van donaties voor een goed doel. Dit jaar zet ZVL-1886 zich 
in voor Spieren voor Spieren en dat is daarom ons goede doel tijdens deze editie van 
de Albert Spijker memorial. Er is geen inschrijfgeld of verplichte bijdrage. In plaats 
daarvan moedigen we mensen aan om te doneren aan Spieren voor Spieren. Voor de 
Albert Spijker Memorial is er een speciale pagina -- Alvast dank voor uw bijdrage!!! 
 
Daarnaast heeft Sleutelstad.nl op 10 december een interview uitgezonden met Sterre 
Spijker en Jeroen Fakkeldij over dit evenement. Via deze link kunt u het interview 
terugluisteren. 

   

mailto:vz-waterpolo@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/2019-albert-spijker-memorial-100x100/
https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/uitdaging/albert-spijker-memorial-2019
https://www.zvl-1886.nl/interview-2019asm-sterre-en-jeroen/
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ZVL-1886 kledinglijn 
 

 
 

 Feedback verenigingskleding 
De afgelopen periode is de eerder dit jaar bestelde kleding aan eenieder uitgeleverd. 
Echter, we hebben van diverse leden vernomen dat niet iedereen even tevreden is 
over de geleverde kleding. Bij leden is er de behoefte om feedback die men heeft over 
de kleding te kunnen melden. Op de website is daarom een feedbackformulier 
beschikbaar. Volg hiervoor deze link. Graag de vereiste gegevens invullen en wees 
specifiek over uw feedback (maat, pasvorm, kleur, materiaal). Tevens heeft u de 
mogelijkheid om 1 of meerdere foto’s, ter ondersteuning van uw feedback, mee te 
sturen. 
 
De feedback gebruiken wij graag in de evaluatie - later deze maand - van de 
samenwerking met onze kledingleverancier. Zodra deze feedback besproken is 
worden de leden hierover bericht. 
 
Tijdens de Albert Spijker Memorial zal er overigens opnieuw gelegenheid zijn kleding 
te passen, te bestellen en – indien voldoende voorradig – te ruilen. Ook in 2020 zullen 
er vier van dit soort pas- en bestelavonden worden ingepland. 

   

Actiepagina 
Waterpolo Dames-1 
 

 
 

 Actiepagina Waterpolo Dames-1 
Als ZVL-1886 Tetteroo Dames 1 zijn wij actief op het hoogste niveau in Nederland, 
Eredivisie. Om onze nationale doelstelling ‘Landskampioen’ waar te kunnen maken, 
hebben wij een intensief trainingsprogramma. Onderdeel hiervan is deelname aan de 
Euro League om ervaring op te doen en te groeien als team. 
 
Ondanks de support van Stichting Top Waterpolo Leiden, onze supporters en onze 
club hebben we nog niet voldoende geld voor de tweede ronde. Als team willen wij 
graag onze bijdrage leveren aan de Europese ervaring en zetten daarom diverse acties 
op. Deze bijdrage geven wij terug aan onze club met terugwerkende kracht. 
 
De Dames-1 selectie heeft daarom nu haar eigen pagina op onze website waar het 
hele seizoen door nieuwe acties komen te staan zoals een veiling, pubquiz, autowas 
acties, wijnproeverij etc. 
 
Kom daarom snel naar de webpagina van Dames-1 en steun de dames om op het 
hoogste niveau in Europa te kunnen blijven spelen. 

   

Vacatures 
 

 
 
Zwemlesgevers, vrijwilligers 
tuchtzaken, G-zwemmen, 
jurytafel, tijdwaarnemers 
zwemwedstrijden en 
scheidsrechters gezocht 

 

 Vacatures 
ZVL-1886 is een grote en zeer actieve vereniging. Dat kunnen we zijn dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers. En op diverse plekken kunnen we zeker nog enthousiaste 
vrijwilligers gebruiken. Te denken valt aan: 
 

• Lesgevers bij het elementair zwemmen 

• Coordinator superspetters en instructeurs superspetters 

• Een vrijwilliger die wil helpen met de afhandeling van tuchtzaken 

• Vrijwilligers G-zwemmen op maandagavond in het 5 Meibad 

• Penningmeester triathlon Leiderdorp 

• Scheidsrechters en vrijwilligers aan de jurytafel bij waterpolowedstrijden 

• Tijdwaarnemers bij zwemwedstrijden 

• Vrijwilligers die zich willen inzetten t.b.v. Spieren voor Spieren 

• Hulp bij de organisatie van de verschillende evenementen die we organiseren 
 
Interesse of wilt u meer weten: zie de vacature-pagina op onze website, spreek een 
bestuurslid of lid van de zwem-, waterpolo- of triathlon-commissie aan of mail 
info@zvl-1886.nl of bestuur@zvl-1886.nl. 

https://www.zvl-1886.nl/feedbackformulier-kleding/
https://www.zvl-1886.nl/dames-1/
https://www.zvl-1886.nl/vacatures/
mailto:info@zvl-1886.nl
mailto:bestuur@zvl-1886.nl
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ZVL-1886 is: 
40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten, 

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 


