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Inleiding
Sinds 1 mei 2018 zijn LZ1886 en De Zijl Zwemsport samengegaan in ZVL-1886. Het jaar
2019 was het eerste volle kalenderjaar van ZVL-1886.
Met ingang van seizoen 2019/2020 is Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling als
hoofdsponsor aan onze vereniging verbonden. ZVL-1886 is één van de grootste
zwem-, waterpolo- en triathlon-verenging van Nederland. ZVL-1886 is een vereniging
met ca 1900 leden waaronder meer dan 240 vrijwilligers (lesgevers, trainers, officials,
leden van commissies) en bijna 40 G-zwemmers.

Organisatiestructuur

Inrichting nieuwe organisatiestructuur
ZVL-1886 heeft sinds haar oprichting een bestuur van vier personen. Vlak voor de ALV
in mei 2019 heeft voorzitter Frans Pot zijn terugtreden bekend gemaakt middels een
emotionele verklaring.
Per december 2019 bestaat het Dagelijks Bestuur (DB) van ZVL-1886 uit:
• Caspar Boendermaker (voorzitter)
• Lex Backer (secretaris/plv voorzitter)
• Michel van Ruiten (penningmeester)
Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit het Dagelijks Bestuur en daarnaast uit:
• Voorzitter discipline waterpolo – Gerard van Gent
• Voorzitter discipline zwemmen – Paul Chaudron
• Voorzitter discipline triathlon – Francien Bouwmeister
• Voorzitter discipline leszwemmen – Jan Willem Fakkel
Tevens wordt het bestuur ondersteund door een projectbureau. Er is op dit moment
geen voorzitter van het projectbureau. Drie leden zijn zeer actief binnen dit
projectbureau en vergaderen mee met het Algemeen Bestuur:
• Bregje van Scholl (o.a. webmaster)
• Richard Terpstra (o.a. ICT)
• Cas Krol (ledenadministratie)
In de eerste helft van 2019 heeft het Algemeen Bestuur tweewekelijks vergaderd. Het
Dagelijks Bestuur deed dat ook. Vanaf de zomervakantie is de vergaderfrequentie van
zowel Algemeen als het Dagelijks Bestuur teruggebracht tot één keer per maand.
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Financiën

Financiële resultaten 2019
In de bijlage is het overzicht van de uitgaven en ontvangsten over het jaar 2019
opgenomen. Het betreft nog een concept. De kascommissie zal nog een definitieve
controle uitvoeren over de cijfers. ZVL-1886 heeft over 2019 een positief resultaat
behaald van ruim € 28.000. Op een omzet van € 636.890,-- (ca 4%). Er is ook per
discipline een saldo van kosten en opbrengsten af te leiden. Dit is indicatief omdat
niet alle kosten en opbrengsten eenduidig zijn toe te rekenen. De komende maanden
zal het bestuur met de verschillende disciplines (zwemmen, waterpolo, triathlon,
elementair en overige) kijken naar de kostenallocatie en de indicatieve resultaten per
discipline.
Een deel van het resultaat zal worden gebruikt om de lening van de gemeente Leiden
af te lossen en het restant wordt toegevoegd aan de reserves van de vereniging.
Op aanvraag zijn zowel de winst-verliesrekening als de balans (per 31 december 2019)
beschikbaar bij de penningmeester (financien@zvl-1886.nl).

Veilig Clubklimaat

Veilig Clubklimaat & Grote dreun
In het fusiedocument was reeds vastgelegd dat we een protocol “Veilig Clubklimaat”
en een Pestprotocol zouden gaan vaststellen. Een commissie van vier (de
vertrouwenspersonen Daniëlle Wijnolst en Freek Sarink, Paul Chaudron en Liesbeth
Ouwerkerk) hebben een concept opgesteld wat binnen de vereniging breed is
besproken en in 2019 door de ALV is vastgesteld.
In de eerste helft van het seizoen 2019/2020 zijn er drie avonden georganiseerd voor
alle trainers en begeleiders van waterpolo, zwemmen (incl. G-zwemmen) en triathlon
om met elkaar te praten over de gedragsregels zoals vastgelegd in beide protocollen.
Maar vooral ook om praktijksituaties te bespreken. De bedoeling is dit jaarlijks te
herhalen.
Het belang van heldere gedragsregels inzake veilig clubklimaat werd pijnlijk
geïllustreerd in juni 2018 toen onze vereniging geconfronteerd werd met een
strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie naar seksueel misbruik door
een voormalig kaderlid. Drie van de aangeefsters waren op dat moment lid van onze
vereniging. Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan (maart 2020) en heeft de
voormalig trainer een gevangenisstraf gekregen. (n.b. er is overigens beroep
aangetekend door hem tegen het vonnis). Het gehele jaar 2019 heeft het Openbaar
Ministerie gebruikt om onderzoek te doen. Het bestuur heeft zich in die periode
terughoudend opgesteld in haar berichtgeving.
Er zijn veel leerervaringen te trekken uit deze zedenzaak en ook uit de door het
bestuur gevolgde handelswijze. In 2020 zullen wij die leerervaringen bespreken met
de vertrouwenspersonen, aangeefsters en de andere bij de zedenzaak betrokken
instanties (KNZB, Leonardo College, RTC en GGD) en in een speciale bijeenkomst met
de leden.
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Fusieplan

Uitvoering fusieplan
Er is door de diverse bestuursleden, de leden van het projectbureau en de leden van
de verschillende commissies per discipline veel werk verzet. In de maanden januari tot
en met mei is dit hoofdzakelijk – relatief onzichtbaar – achter de schermen gebeurt.
Tijdens de ALV heeft het bestuur de voortgang van de uitvoering van het fusieplan
gepresenteerd. Zonder volledig te zijn staan hieronder de belangrijkste elementen van
het fusieplan die het afgelopen jaar al gerealiseerd zijn:
•
•

•
•

•

•

Juridisch nieuwe statuten en nieuw huishoudelijk reglement zijn opgesteld
Organisatorisch nieuwe verengingsnaam en logo op basis van een poll
onder de leden, implementatie nieuwe bestuursstructuur inclusief goede
afspraken tussen DB en AB, aanstellen van twee vertrouwenspersonen en alle
vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Administratief alle leden in Sportlink, ledenadministratie op orde
Sportief goede bemensing van de discipline-commissies, goed
functionerende disciplines, samenwerkingsovereenkomst met TWL,
naamsponsor Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling, uitbouw topsportbeleid
(waterpolo), goede website en sociale media, frequente communicatie per
NieuwsBrief met leden
Elementair zwemmen integratie Stizol, intensiveren samenwerking zwemABC in Vijf Meibad en De Zijl en Superspetters in De Zijl, implementatie
zwemscore als leerlingvolgsysteem en administratie systeem, stroomlijnen
proces van aan- en afmelding
Financiën alle leden in Sportlink, efficiënte inkoop en beheer badwater,
afschaffen contante geldstromen, harmonisatie contributies en
vrijwilligersvergoedingen

Nog niet alle plannen in het fusiedocument zijn al gerealiseerd. Onderstaand staan de
belangrijkste nog uit te voeren aandachtspunten:
• Sportief werven officials en scheidsrechters (blijvend aandachtspunt);
bemensing lesgevers elementair zwemmen (blijvend aandachtspunt);
uitbouw topsportbeleid vereniging breed (gaat starten)
• Elementair zwemmen versterking basis vrijwilligers en lesgevers (loopt)

Top Waterpolo Leiden

Samenwerking met Top Waterpolo Leiden (TWL)
Begin juli 2019 is op feestelijke wijze de samenwerkingsovereenkomst met de
Stichting Top Waterpolo Leiden getekend. In deze samenwerkingsovereenkomst is
vastgelegd dat de Stichting het exclusieve recht heeft sponsors te werven en te
begeleiden voor de topwatersport-activiteiten van ZVL-1886. De stichting TWL richt
zich daarbij primair op de waterpoloselecties (dames, heren en jeugd) maar heeft ook
middelen gemobiliseerd voor topwatersport-ondersteuning binnen het
wedstrijdzwemmen en de triathlon. TWL is er ook in geslaagd Tetteroo Bouw &
Projectontwikkeling aan de vereniging te verbinden als hoofd- en naamsponsor. Op
dit moment verloopt de samenwerking goed en wordt gewerkt aan de uitwerking van
het topwaterpoloplan voor de komende jaren.
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ZVL-1886 kledinglijn

Verenigingskleding en kledingprotocol
In juni 2019 heeft het bestuur het kledingprotocol vastgesteld en zijn er pasavonden
georganiseerd in samenwerking met Waterskin. Waterskin is door de vereniging
geselecteerd als leverancier van de verenigingskleding. In het kledingprotocol is
vastgelegd welke kleding verplicht gedragen moet worden tijdens wedstrijden. Tevens
is vastgelegd aan welke randvoorwaarden sponsors moeten voldoen. Er zijn kaders op
de verenigingskleding waarbinnen sponsoruitingen zijn toegestaan. Deze set met
randvoorwaarden is gedurende het voorjaar – na intensief overleg – afgestemd met
de Stichting Top Waterpolo Leiden.
In het voorjaar van 2019 is door de ontwerper van het verenigingslogo en de
verenigingskleding (Maurice van Berkel), samen met Bregje van Scholl, enorm veel
werk verzet om alle kledingstukken vorm te geven en de kaders voor sponsoruitingen
vast te stellen en af te stemmen met de kledingleverancier. Het bestuur is hen beide
enorm dankbaar voor het vele creatieve werk dat zij hebben verzet en zeer trots op
het mooie eindresultaat.
Het bestuur heeft voor alle vrijwilligers verenigingskleding beschikbaar gesteld (in
bruikleen). Deze kleding is in het najaar van 2019 geleverd aan de trainers, team
begeleiders, lesgevers bij het leszwemmen en begeleiders bij het G-zwemmen.
De Stichting TWL heeft de selecties van natte en droge zwemkleding voorzien
waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.
Vrijwel alle leden hebben in de zomer de verplichte verenigingskleding aangeschaft en
vaak ook nog andere kledingstukken besteld. Helaas bleek het uitleveren van alle
bestellingen moeizamer te verlopen dan aanvankelijk gedacht. Niet altijd waren alle
bestellingen tijdig binnen (door internationale logistieke problemen) en ook de
maatvoering van met name de badpakken en de kwaliteit van de broekjes heeft extra
aandacht gevraagd. Uiteindelijk zijn er eind 2019 afspraken gemaakt met Waterskin
inzake ruilmogelijkheden. Ook is er een speciaal mailadres voor alle vragen en
opmerkingen inzake het bestellen en leveren van verenigingskleding.

Waterpolo

Waterpolo
Op de website https://www.zvl-1886.nl/waterpolo/ is alle informatie te vinden over
de discipline waterpolo. Belangrijkste informatie vormt het overzicht van de leden van
de waterpolocommissie, de trainersstaf en het wedstrijdschema. Daarnaast is de
verenging heel veel dank verschuldigd aan de scheidsrechters, wedstrijdofficials en
andere vrijwilligers die zich inzetten om de trainingen en wedstrijden mogelijk te
maken. Met 8 dames senioren, 10 heren senioren en 19 jeugdteams (excl. mini’s)
vormt ZVL-1886 één van de grootste waterpoloverengingen van Nederland. Er is naast
breedtesport ook een groot aantal teams die op topsportniveau actief zijn.
Afgelopen seizoen is het aantal actieve leden zodanig gegroeid dat we een achtste
damesteam met ingang van de competitie 2019/2020 hebben aangemeld. De aanwas
van de jeugd is gezond, waardoor we de komende jaren een vergelijkbaar aantal
actieve leden en teams verwachten.
Zonder gekwalificeerd kader is het niet mogelijk om deze teams voldoende
begeleiding te bieden. We zijn daarom blij dat in 2019 maar liefst 11 kaderleden het
WP Trainer 2 diploma hebben gehaald en een trainer is geslaagd voor WP Trainer 3.
Gefeliciteerd allemaal!!
Met ingang van het seizoen 2019/2020 zijn er nieuwe spelregels door de FINA
geïntroduceerd. Onze scheidsrechters hebben kennis genomen van de nieuwe regels
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via door de Bond georganiseerde workshops. Deze kennis werd vervolgens weer
overgedragen aan de eigen spelers via spelregeluitleg en oefentrainingen.
De sportieve hoogtepunten:
• In april zijn de eerste kampioenen van de regio bekend: in de tweede klasse
zijn de EG4 en EG3 en in de eerste klasse de DG1, CJ2 en AJ1 kampioen
geworden. Da4 is voor de tweede keer op rij gepromoveerd naar de reserveeredivisie, waardoor zij de plek voor het gedegradeerde Da3 weten vast te
houden.
• In mei is de ontknoping van de competitie van de heren. De heren van ZVL1886 halen de finale en verliezen deze in twee wedstrijden van UZSC, maar
wel het hoogste resultaat ooit in de geschiedenis van de vereniging.
• De meisjes CM1 winnen de play-off finale van Polar Bears en worden
daarmee kampioen van Nederland en een maand later doet de BM1
hetzelfde door beide finalewedstrijden in de play-off’s van de Zaan te winnen.

Triathlon

Triathlon
Op de website https://www.zvl-1886.nl/triathlon/ is alle informatie te vinden over de
discipline triathlon. Belangrijkste informatie vormt het overzicht van de leden van de
triathloncommissie, de trainersstaf en het trainingsschema. Daarnaast is de verenging
heel veel dank verschuldigd aan de wedstrijdofficials en andere vrijwilligers die zich
inzetten om de trainingen en wedstrijden mogelijk te maken.
Afgelopen jaar zijn er 4 trainers in opleiding tot TTN3 trainer. Dit betekent dat er weer
een mooie aanvulling is op de enthousiaste trainerspoule. Omdat triathlon
onverminderd populair is en het aantal leden ook afgelopen jaar sterk is gegroeid
komt de versterking van de trainerspoule goed van pas. Dit geeft de gelegenheid om
bij grotere trainingsgroepen bijvoorbeeld met 2 trainers aanwezig te zijn en zo meer
persoonlijke aandacht te kunnen geven en kwaliteit te bieden aan de leden. Het
groeiende ledenaantal betekent ook extra drukte in het badwater. Door verschuiving
van badwater tussen de disciplines is er na de zomervakantie gelukkig op
donderdagavond meer ruimte gekomen. Een mooi voorbeeld van de samenwerking
tussen de disciplines.
In het seizoen 2019 zijn er mooie prestaties neergezet op hoog niveau. Van
podiumplaatsen bij het heren-2e divisie team tot en met WK kwalificaties. Bijzondere
vermelding is voor de kwalificatie en deelname van Niels Ros aan het WK Ironman in
Hawai.
In de teamcompetities van de triathlon moesten de 2e divisie heren zich tevreden
stellen met een 4e plek, helaas net niet genoeg voor promotie naar de 1e divisie, maar
dat maakt de ambitie er niet minder op. Een topsportprogramma binnen de triathlondiscipline moet daar handen en voeten aan gaan geven. De 2e divisie dames hebben
boven verwachting gepresteerd wat resulteerde in een mooie 5e plek, wie weet wat
dat betekent voor de toekomst. De 3e divisie heren zijn op de 16e plek van de 22
teams geeindigd en hebben daarmee hun positie in de 3e divisie veilig gesteld. Buiten
de divisie-wedstrijden zijn er talloze individuele prestaties te melden. Van het finishen
van Harco Schaafsma tijdens de inferno triathlon in Zwitserland tot een grote
deelname aan de hele en halve triathlon van Almere en individuele prestaties bij
diverse triathlon en loopwedstrijden in het land. Kortom, een mooi jaar om op terug
te kijken.

Pagina | 5

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen
Op de website https://www.zvl-1886.nl/zwemmen/ is alle informatie te vinden over
de discipline wedstrijdzwemmen. Belangrijkste informatie vormt het overzicht van de
leden van de zwemcommissie, de trainersstaf en het wedstrijdschema. Daarnaast is
de verenging heel veel dank verschuldigd aan de wedstrijdofficials (scheidsrechters,
starters, kamprechters, tijdwaarnemers, jurysecretariaat en andere vrijwilligers) die
zich inzetten om de trainingen en wedstrijden mogelijk te maken. Binnen het
wedstrijdzwemmen zijn verschillende sub-disciplines actief:
• Heren en Dames
• Jeugd
• Junioren
• Minioren
• Recreanten
• Masters
• Open Water zwemmen
• G-zwemmen (per 1 januari 2019 is het G-zwemmen formeel een onderdeel
van de discipline zwemmen binnen onze vereniging ZVL-1886)
Het aantal leden dat deelneemt aan het wedstrijdzwemmen groeit nog steeds, zowel
vanuit de elementair zwemles als vanuit anderen verenigingen. Men weet onze
vereniging steeds beter te vinden. Daarnaast is de tak Masters ook groeiende. Zowel
vanuit de borstcrawlcursus alsmede leden die in het verleden aan het
wedstrijdzwemmen hebben deelgenomen en nu weer zijn gestart. Sommigen
uitsluitend om te trainen, maar ook een groot aantal die deelnemen aan de Masters
wedstrijden.
Het afgelopen verenigingsjaar is het ons gelukt om voor alle trainingen bevoegde
trainers langs de kant te hebben. Een aantal leden hebben hiervoor de cursus
zwemtrainer gevolgd van de KNZB.
Op dit moment is er binnen onze wedstrijdafdeling sprake van breedtesport. Wel
nemen een aantal zwemmers deel aan de Nederlandse Kampioenschappen, zowel bij
de jongere zwemmers als bij de oudere zwemmers alsmede de Masters.
Verder doet een grote groep zwemmers actief mee met Open Water wedstrijden.
Zoals ieder jaar is ook de Speedo jaargangwedstrijd georganiseerd welke weer een
groot succes was.
Naast alle sportieve activiteiten is er door een special commissie namens het
wedstrijdzwemmen wederom een Paaskamp georganiseerd, waar ca 60 zwemmers
aan hebben deelgenomen. Ook is er een trainingskamp georganiseerd waaraan 14
zwemmers enthousiast hebben mee gedaan.
Op de maandagavond zijn in het Vijf Meibad ca 35 G-zwemmers actief, waar zij
worden begeleid door een grote groep vrijwilligers. Er worden diverse onderdelen
aangeboden, zoals: waterpolo, wedstrijdzwemmen en Aquarobic.
Graag willen wij nog een oproep doen: wij zouden graag het aantal tijdwaarnemers
willen uitbreiden en ook bij het G-zwemmen is men nog op zoek naar vrijwilligers.
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Leszwemmen

Leszwemmen
Op de website https://www.zvl-1886.nl/leszwemmen/ is alle informatie te vinden
over het leszwemmen bij ZVL-1886. ZVL-1886 faciliteert het leszwemmen voor meer
dan 800 kinderen. Daarbij kunnen de kinderen (en hun ouders) kiezen uit het zwemABC en Superspetters. Wekelijks worden met hulp van meer dan 80 vrijwilligers 28
zwemlesuren verzorgd:
• Superspetters in zwembad De Zijl; 8 lessen per week van 40 minuten
• Zwem-ABC in zwembad De Zijl; 6 lessen per week van 45 minuten
• Zwem-ABC in Vijf Meibad; 14 lessen per week van 45 minuten
Gedurende het jaar is de aanwas met nieuwe leerlingen ongeveer gelijk opgegaan
met het aantal leerlingen dat na behalen van diploma’s gestopt is. Bij Superspetters is
er een lichte afname van het aantal leerlingen.
Vanaf september zijn alle zwemlesleden overgezet naar Zwemscore, een
administratief pakket dat specifiek voor zwemlessen is gemaakt, en behalve financieel
beheer ook een leerlingenvolgsysteem heeft. De afdeling Superspetters werkte al
langer met dit systeem, nu ook de beide Zwem-ABC afdelingen. Geleidelijk is ook de
incasso van einde maand naar begin van de maand verschoven.
Zoals altijd het geval is bij overnemen van gegevens vanuit het ene systeem naar een
nieuw systeem, blijkt er ‘vervuiling’ in de data te zitten. In het nieuwe jaar wordt
daarom gedurende een paar maanden een 100% controle aan de kassa uitgevoerd.
Ondanks de grote groep vrijwilligers die zich voor de zwemlessen inzetten, is het op
bepaalde doordeweekse uren lastig voldoende lesgevers aan de badrand te hebben.
Ook is er nog geen opvulling voor de vacature van coördinator bij Superspetters
gevonden.
Afgelopen jaar hebben 225 leerlingen hun A-diploma gehaald, 218 leerlingen B en 104
leerlingen het C-diploma. Daarnaast hebben 45 leerlingen een
zwemvaardigheidsdiploma behaald en zijn er 49 kinderen geslaagd voor het diploma
Superspetters.

Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren
In het voorjaar heeft het bestuur een samenwerkingsovereenkomst getekend met de
stichting Spieren voor Spieren. ZVL-1886 is voor de komende drie jaar als partner
verbonden aan Spieren voor Spieren. Op de verenigingskleding en de website is dat
ook zichtbaar via het logo van Spieren voor Spieren. Als grote verenging hebben wij
op ons genomen jaarlijks tenminste Euro 10.000 aan sponsorgelden te mobiliseren en
te doneren aan Spieren voor Spieren. Ook hebben enkele van onze topsporters zich
bereid verklaard kinderen met een spierziekte bij een aantal sportevenementen te
begeleiden.
Er is een commissie Spieren voor Spieren gevormd vanuit de verschillende disciplines
om de samenwerking met Spieren voor Spieren zo goed mogelijk vorm en inhoud te
geven en om tijdens de verschillende evenementen sponsorgelden te mobiliseren.
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Evenementen

Evenementen
De vereniging organiseert zelf, of in samenwerking met partners jaarlijks verschillende
evenementen. Zonder uitputtend te zijn:
• Jaargangfinales – 2-daags kampioenschap in februari 2019, de onofficiële
minioren kortebaan zwemkampioenschappen van Nederland (organisatie
ZVL-1886);
• Swim-In Leiden – openwater zwemwedstrijd in de Leidse grachten in juni
2019 (organisatie ZVL-1886 in samenwerking met Aquamania en de Stichting
Triathlon Leiderdorp);
• Triathlon Leiderdorp – jaarlijkse triathlon wedstrijd in Leiderdorp in augustus
(georganiseerd door de Stichting Triathlon Leiderdorp waarin leden van ZVL1886 zeer actief zijn)
• Albert Spijker Memorial – jaarlijkse prestatie zwemevent waarbij deelnemers
grote afstanden zwemmen variërend van 20 x 50 tot 100 x 100 meter. Dit jaar
is voor het eerst tijdens dit event geld ingezameld voor het goede doel
“Spieren voor Spieren”. Het was een enorm succes waarbij € 12.462 is
opgehaald.
Het bestuur is zeer trots op de vrijwilligers die deze evenementen jaarlijks organiseren
en in 2019 tot een groot succes maakten.

Tot slot

Tot slot
ZVL-1886 is een grote en brede sportvereniging met veel sporters, vrijwilligers en
sympathisanten. Er zijn enorm veel mooi, leuke, fijne en gezellige sportmomenten.
Tevens zijn er soms lastige momenten. Belangrijk is en blijft om elkaar positief en
respectvol te benaderen. Op die manier maken we ook seizoen 2020/2021 weer een
geweldig leuk en sportief seizoen. Met elkaar, voor elkaar!

Het bestuur
28 april 2020

ZVL-1886 is:

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