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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 

 

 

 Contributie 
Sinds 13 maart zijn alle zwembaden in Nederland gesloten en zijn alle trainingen en 
wedstrijden geannuleerd in verband met de maatregelen gericht op het beheersen 
van de verspreiding van het corona virus. Het bestuur heeft vervolgens besloten in 
maart geen contributie te innen en in april wel. Op die manier willen we de vaste én 
doorlopende kosten van vereniging dekken en tegelijk onze leden tegemoetkomen in 
deze onzekere tijden. 
 
Inmiddels hebben we van NOC*NSF en de KNZB het advies gekregen zekerheidshalve 
de contributie te blijven innen. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er wel of 
niet betaald moet worden voor het niet beschikbare zwembadwater. De KNZB, 
NOC/NSF en de Vereniging Sport en Gemeente zijn in overleg met het rijk over wie 
deze rekening betaald. Tot er uitsluitsel is hierover moeten we rekening houden met 
het doorbelasten van de kosten aan de leden van de zwemverenigingen in Nederland. 
Hoe onrechtvaardig dat ook klinkt. 
 
Eind mei hopen we die duidelijkheid wel te hebben en zullen we besluiten hoe we 
met de contributie over de maand mei (en verder) om zullen gaan. Wij vragen 
iedereen om begrip hiervoor en weet dat wij ons maximaal inzetten om tot een 
rechtvaardige oplossing te komen. 
 
Voor de kinderen die zwemlessen volgen bij ZVL-1886 kunnen we die duidelijkheid nu 
al geven. De  verhuurders van zwembaden in Nederland hebben vrijwel allemaal de 
huur van het badwater voor leszwemmen onderbroken. Die kosten behoeven we 
daarom ook niet door te belasten aan de leszwemkinderen. Alle ouders van leszwem-
kinderen zullen hierover een bericht per e-mail ontvangen. 

   

Trainingen 
 

 

 Trainingen voor de jeugd – nadere info volgt 
De trainers van de waterpolo-, zwem- en triathlon-disciplines werken aan plannen om 
op land de trainingen aan de jeugd weer te kunnen opstarten. Daartoe moeten 
plannen worden ingediend bij de gemeente die tonen dat de corona 
veiligheidsvereisten in acht worden genomen. Tevens zullen we als vereniging ruimte 
op een gemeentelijke sportaccommodatie aanvragen en hopelijk toegewezen krijgen. 
Binnenkort meer informatie hierover via de verschillende disciplines. 
 
Op dit moment is er nog geen informatie of én zo ja wanneer zwembad De Vliet (het 
openluchtzwembad) beschikbaar zal zijn. Het is daarom op dit moment niet bekend of 
en wanneer de verenigingsavonden in zwembad de Vliet weer opgestart kunnen 
worden. Het bestuur staat in nauw contact met de gemeente Leiden alsmede de KNZB 
en monitort de mogelijkheden om – mits verantwoord – gebruik te kunnen maken 
van zwembad de Vliet. 
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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 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 
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