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Nieuwsbrief bestuur 
 

Het algemeen én het brede 

bestuur vergaderen elke 

dinsdagavond. Vergadering 

bijwonen? Geen probleem. Stuur 

een mailtje naar: 

bestuur@zvl-1886.nl 

 

 

 Voorwoord 
Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk al wisten of dachten is realiteit. Het zwem- en 
waterpoloseizoen is voorbij. Nauwelijks te bevatten en tegelijk toch de realiteit. 
 
Al eerder hebben we aangekondigd het advies van de KNZB te volgen om alle 
trainingen, zwemlessen en wedstrijden tot 6 april te annuleren. Inmiddels heeft de 
Nederlandse regering besloten de noodmaatregelen ter bestrijding van de 
verspreiding van het coronavirus te verlengen. Het verbod om sportaccommodaties, 
waaronder zwembaden, open te stellen geldt in ieder geval tot en met 28 april. 
Omdat tot 1 juni ook alle evenementen en groepbijeenkomsten zijn verboden heeft 
de KNZB alle wedstrijdactiviteiten van alle disciplines tot en met het einde van de 
competitie/begin zomervakantie geannuleerd. De KNZB heeft dat gedaan omdat het 
niet alleen gaat om de gezondheid van de deelnemers, maar ook om de gezondheid 
van vrijwilligers, bezoekers en zwembadmedewerkers. 
 
We zullen onze favoriete sport een tijd moeten missen. Laten we juist daarom in deze 
moeilijke periode er samen voor zorgen dat we elkaar helpen. Het badwater zullen we 
moeten missen, maar gelukkig zijn er andere mogelijkheden om fit blijven. Enkele 
trainers zijn al begonnen om via social media en e-mail trainingen en schema’s te 
delen en wij hopen dat ook anderen leuke en/of sportieve acties bedenken en met 
anderen binnen de vereniging willen delen. Juist nu kunnen we elkaar stimuleren vol 
te houden, sportief te blijven en vooral positief te blijven. 
    

Bestuur - ALV  Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 
Normaal organiseert het bestuur in april een ALV waarin we terugblikken op het 
afgelopen seizoen en decharge vragen voor het gevoerde (financiële) beleid. Door de 
Corona maatregelen is het zeker niet mogelijk in april of mei een ALV te organiseren. 
Ook is het wettelijk niet toegestaan om een ALV uitsluitend digitaal te organiseren. 
Daarom heeft het bestuur besloten de ALV eind september te organiseren. Wel zal 
het bestuur eind april het jaarverslag en de financiële jaarstukken beschikbaar stellen 
zodat iedereen hier wel kennis van kan nemen en vragen over kan stellen. U ontvangt 
daarover later deze maand een mailbericht. 

   

mailto:bestuur@zvl-1886.nl
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Bestuur - Contributie  Contributie 
Het bestuur heeft besloten geen contributie te heffen in de maand maart omdat alle 
trainingen en wedstrijden noodgedwongen zijn geannuleerd. Zoals het er nu naar 
uitziet kunnen we ook in april en mei en mogelijk zelfs langer geen activiteiten 
organiseren. Dit betekent dat we uiteraard ook in die maanden niet de volledige 
contributie zullen heffen. Tegelijk kunnen we het ons als vereniging niet veroorloven 
helemáál geen contributie te heffen. 
 
We proberen een evenwichtig financieel beleid te voeren. Enerzijds moet de 
vereniging in deze crisis zien te overleven, anderzijds moeten ook de leden ‘op de 
kleintjes’ letten. De betaling van contributie wordt bewust over het jaar gespreid 
(maandelijks geïnd) maar juist de komende maanden kan het voor veel mensen wel 
eens ‘krap’ worden. 

Daarom hebben we besloten in april wel contributie te heffen. Het voornemen is om 
vervolgens in mei opnieuw geen contributie te heffen. Feitelijk halveren we op die 
manier de contributie. Randvoorwaarde is dat we dan de zekerheid hebben dat we 
geen kosten voor de huur van het zwembad (waar we geen gebruik van kunnen 
maken) doorbelast krijgen. Eind april zullen we jullie hierover nader berichten. 

    

ZVL-1886 kledinglijn 
 

 
 

 ZVL-1886 verenigingskleding 
De maatregelen rondom het Coronavirus hebben helaas ook consequenties voor het 
bestellen en leveren van de kleding. Er zijn inmiddels nieuwe ontwerpen gemaakt 
voor mooie hoody’s, sweatervesten en trainingsbadkleding. We hadden voor deze 
maand nog een pasavond gepland en we wilden nog een aantal bestellingen uitdelen. 
Dit alles zal nu moeten wachten. Zodra het weer kan, zullen we iedereen uiteraard 
infomeren. 

   

Triathlon 
 

 
 
 

 Triathlon 
Door de Corona-maatregelen zijn de triathlon-trainingen, het trainingsweekend, de 
start van het wedstrijdseizoen en ook de teamcompetities geannuleerd. Ontzettend 
jammer voor de divisie-teams en individuele leden die vol in voorbereiding waren 
voor wedstrijden dit voorjaar. 
 
Gelukkig betekent dat niet dat we stil zitten. Op de fiets en hardlopend kunnen we 
nog naar buiten. Volg hierbij wel de adviezen vanuit de NTB en KNWU op rondom 
buiten trainen. Ook is een heuse solo-competitie opgezet, zodat we toch via de sport 
verbonden blijven in deze tijd van social-distancing. Daarnaast wordt er online core-
stability en krachttraining gegeven door Andre Schaap op de zaterdagochtend om 
9.30 uur en op woensdagavond om 19.30 uur. Steeds meer leden weten deze 
trainingen te vinden via Zoom! De komende weken komen daar mogelijk nog andere 
initiatieven bij. 
 
Voor leden van de andere disciplines: als je interesse hebt om mee te doen met onze 
online krachttraining stuur dan een email naar vz-triathlon@zvl-1886.nl en dan 
voegen we je toe aan de uitnodigingen met de link naar de training. 
 
Hoe de komende maanden eruit gaan zien weten we natuurlijk nog niet. Zodra er 
meer bekend is laten we je dit uiteraard weten. 

   
 

mailto:vz-triathlon@zvl-1886.nl
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Waterpolo 
 

 
 

 

 Waterpolo 
Zoals jullie hebben kunnen lezen op de Sportlink App ligt de waterpolocompetitie 
helemaal stil als gevolg van COVID-19. Niet leuk voor de teams die de platte kar al 
hadden opgepoetst voor het naderende kampioenschap, maar ook niet voor alle 
andere spelers, kader en vrijwilligers die plots het einde van het seizoen meemaken. 
Bedankt allemaal voor de inzet gedurende het afgelopen seizoen, en hopelijk kunnen 
we komend seizoen weer normaal beginnen. 
 
Op het moment van schrijven is de KNZB zich nog aan het beraden op welke manier 
het huidige seizoen zal worden afgewikkeld. Meer daarover zal komende week 
worden gecommuniceerd vanuit de Bond. 
 
Ondertussen kijkt de WPC alweer vooruit naar het volgende seizoen. We gaan weer 
de gebruikelijke inventarisatie doen of je komend seizoen wel of niet van de partij 
bent. Ga daarbij niet tussentijds opzeggen vanwege Corona: wij zullen de teams 
voor komend seizoen opgeven aan de hand van de ingeschreven leden die komend 
seizoen zullen blijven! 
 
Wat betreft het komend seizoen heeft de Regio deze week duidelijkheid gegeven over 
de DG en EG competities: in tegenstelling tot eerdere berichten zullen de DG en EG 
jeugd gewoon competitie blijven spelen. Dus geen toernooien, maar gewoon elke 
week een wedstrijd. 
 
Zodra het kan zullen we weer gebruik gaan maken van De Vliet. We zullen hierover 
communiceren zodra hier iets over bekend is. Als je fit wilt blijven, dan kun je elders in 
deze nieuwsbrief links naar (live) trainingen op afstand vinden. 
Tot die tijd: stay safe, stay inside! 

   

Wedstrijdzwemmen 
 

 
 
 

 Wedstrijdzwemmen 
Door alle Corona maatregelen is er niet veel te melden over het wedstrijdzwemmen. 
Wij waren al druk bezig met de organisatie van de clubkampioenschappen, maar ook 
deze jaarlijkse wedstrijd kan geen doorgang vinden. Evenals het Paaskamp. 
De zwemmers die zich hadden aangemeld voor het Paaskamp zullen nog bericht 
krijgen over het al dan niet verplaatsen van dit kamp. 
Wij hopen voor de clubkampioenschappen nog een andere datum te vinden. 
 
De trainingen kunnen geen doorgang vinden. Michael v.d. Linden heeft voor 
afgelopen week en de komende week workouts gemaakt, zodat de zwemmers toch 
aan hun conditie kunnen blijven werken. 
En nu alle maatregelen weer zijn verlengd zal Michael ook voor de komende weken 
weer workouts maken. 
Ook wil de zwemcommissie wijzen op workouts die er beschikbaar zijn, zoals een 
workout van Kyle Stolk op TeamNL-site. En ook op de KNZB-site en de site van Uswim 
staan workouts. 
 
Voor de rest kunnen we nog niet veel doen met betrekking tot de planning van het 
komende seizoen. De Regio heeft haar wedstrijden nog niet in de KNZB-kalender 
ingepland en ook hebben we nog geen planning kunnen maken voor de bezetting van 
de trainingen voor volgend seizoen. Daarnaast is het niet mogelijk om de poule-
indeling te maken voor de competitie daar we nog zitten wachten op de KNZB met 
haar definitieve plannen voor het komende seizoen. 
 
Zodra er meer bekend is zullen we dit via een Nieuwsbrief aan de zwemmers kenbaar 
maken. 
    

https://teamnl.org/artikelen/2020/03/fitmetteamnl-zwemmen
https://mailchi.mp/133990659731/r8r89rwnkm
https://www.uswim.nl/fitblijven/
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Leszwemmen 
 

 
 

 Leszwemmen 
De zwemlessen aan de ca 800 kinderen die bezig zijn hun Zwem-ABC of Superspetters 
diploma’s te halen zijn noodgedwongen stil komen te liggen. Erg jammer voor de 
kinderen en zeer onwennig voor de ca 80 lesgevers. In de tussentijd zijn er nu 
zwemles-doe-poster gemaakt voor onze leskinderen. Zo kunnen ze op een leuke 
manier oefeningen doen om hun zwemvaardigheden bij houden. 
 

   

Trainingen 
 

 

 Live trainingen op afstand 
Hierbij een overzicht van de diverse live trainingen zoals elders in deze nieuwsbrief al 
vermeld: 

• Workout van Kyle Stolk op TeamNL-site 

• Mijn Zwemcoach op de KNZB-site 
• Fit blijven met USWIM: Uswim 

• Voor de leszwemmers: zwemles-doe-poster 

• Wedstrijdzwemmen workout schema’s: 
o Week 1 

o Week 2 

o Week 3 
   

Vacatures 
 

 
 
Bestuursleden, zwemlesgevers, 
vrijwilligers G-zwemmen, 
vrijwilligers jurytafel, lid WPC 
voor DG jeugd, 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: 
 

• De afdeling waterpolo zoekt per direct een materiaalman/vrouw 

• Lesgevers bij het elementair zwemmen 

• Vrijwilligers G-zwemmen op maandagavond in het 5 Meibad 

• De afdeling waterpolo zoekt een vrijwilliger die wil helpen met de afhandeling 
van tuchtzaken 

• De Waterpolocommissie zoekt een coördinator voor de DG jeugd 

• Scheidsrechters en vrijwilligers aan de jurytafels bij waterpolowedstrijden 

• Tijdwaarnemers bij zwemwedstrijden 

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

• Hulp bij de organisatie van de verschillende evenementen die we organiseren 
 
Interesse? Spreek een bestuurslid of lid van de zwem-, waterpolo- of triathlon-
commissie aan of mail info@zvl-1886.nl of bestuur@zvl-1886.nl. 

   

ZVL-1886 is: 
40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten, 

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2020/04/SuperSpettersZVL188601.pdf
https://teamnl.org/artikelen/2020/03/fitmetteamnl-zwemmen
https://mailchi.mp/133990659731/r8r89rwnkm
https://www.uswim.nl/fitblijven/
https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2020/04/SuperSpettersZVL188601.pdf
https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2020/04/week-1.pdf
https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2020/04/week-2.pdf
https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2020/04/week-3.pdf
mailto:info@zvl-1886.nl
mailto:bestuur@zvl-1886.nl

