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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 
De afgelopen maanden waren een ongemakkelijke periode met allerlei beperkende 
maatregelen in en buiten de zwembaden. En ook vanwege de bezorgdheid bij veel 
leden over de gezondheid van familie en vrienden. Tevens zijn in april zowel ere-lid 
Jan Stam als ere-voorzitter Wim den Hartog overleden. Beide verenigingsmensen met 
een enorme staat van dienst en die door hun vele vrienden en familieleden binnen 
(en buiten) de vereniging zeker gemist zullen worden. 
 
Gelukkig is er ook goed nieuws. Vanaf de maand mei hebben de meeste leden weer 
kunnen trainen. Eerst op land en korte tijd later ook weer in binnen- en/of buitenbad. 
We hebben in overleg met de gemeente kunnen regelen dat we iedere dag van de 
week van zwembad De Vliet gebruik konden maken. Daardoor konden we steeds met 
grote groepen trainen in het grote 50-meter buitenbad. 
 
Het leszwemmen is ook weer van start gegaan met, eind juni en begin juli, de 
uitreiking van meer dan 200 zwemdiploma's. Erg knap dat onze lesgevers het voor 
elkaar hebben gekregen het leszwemmen weer op te starten. Want juist daar waren 
er veel beperkende maatregelen en heeft iedereen fors moeten improviseren. 
 
De komende zomer kan iedereen heerlijk door blijven trainen. In zwembad de Vliet of 
in het open water (open water zwemmen en triathlon). Zelfs het leszwemmen gaat 
gedeeltelijk door deze zomer. Geweldig mooi om te zien dat iedereen zich weer zo 
enthousiast inzet voor de zwemsport en geniet van diezelfde zwemsport. 
    

Bestuur – ALV 
 

 
 

 Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 
De ALV van ZVL-1886 wordt maandag 28 september georganiseerd. Op dit moment 
denken we aan een ALV die in het clubhuis plaatsvindt en waarbij een gelimiteerd 
aantal leden aanwezig kan zijn. Tegelijk gaan we zorgen voor een mogelijkheid om de 
ALV ook op afstand, min of meer live, te volgen. Meer daarover in september. 
 

Op de website https://www.zvl-1886.nl/jaarverslag/ is het jaarverslag al te vinden.  
 
Iedereen die vragen of opmerkingen heeft kan dit natuurlijk tijdens de ALV naar voren 
brengen, maar ook al eerder. Alle vragen zullen wij beantwoorden en tevens aan de 
ALV stukken toevoegen.   
    

mailto:bestuur@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/jaarverslag/
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Bestuur – Corona 
 

 
 

 Corona protocol 
Er is met ingang van 1 juli een nieuw protocol “verantwoord zwemmen” beschikbaar. 
Officieel gaat het om versie 2.1 (zie https://water-vrij.nl/organisaties/). Vanuit het 
bestuur actualiseren we op dit moment ons eigen ZVL-1886 protocol, zoals we 
hanteren tbv trainingen en zwemlessen. 
 
Belangrijk is te blijven benadrukken dat we alleen toestemming krijgen om van het 
zwembad gebruik te maken als we als vereniging een eigen protocol ‘verantwoord 
zwemmen’ hebben en daar ook naar handelen. Vooral belangrijk is dat we allemaal 
voor en na de trainingsactiviteiten direct de 1,5 meter norm in acht nemen. 
 
Het is belangrijk dat iedereen binnen onze vereniging in lijn met het protocol handelt. 
Voor de veiligheid richting elkaar én om te voorkomen dat we als vereniging boetes of 
zelfs zwaardere sancties opgelegd krijgen.  
    

Bestuur 
 

 
 

 Leids Sportakkoord 
Op woensdag 8 juli 2020 werd het Leids Sportakkoord ondertekend op het complex 
van DIOK door wethouder Dirkse namens de gemeente Leiden en door 
sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties. De vier ambities van het 
Leids Sportakkoord zijn: 
 

1. Sport en bewegen voor iedereen. Alle Leidenaren kunnen een leven lang 
plezier beleven aan sport en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is 
vanzelfsprekend; belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale 
gezondheid, migratieachtergrond, seksuele geaardheid or sociale positie 
nemen we weg. 

2. Vitale sportaanbieders. Leidse sportverenigingen hebben voldoende 
vrijwilligers, professioneel kader en bestuursleden. 

3. Duurzame sportinfrastructuur. Leiden heet een energieneutrale en 
klimaatadaptieve sportinfrastructuur en heeft multifunctionele open 
sportaccommodaties. 

4. Topsport die inspireert. Leidse (oud)topsporters inspireren en 
enthousiasmeren talenten en inwoners van Leiden, en kennis en ervaring 
wordt onderling gedeeld op het gebied van topsport, bewegen en 
talentontwikkeling. 

 
Verspreid over deze vier ambities zijn in totaal 40 acties geïdentificeerd. Deze acties 
zullen nu worden uitgewerkt en geconcretiseerd met diverse partijen in de stad. We 
hopen dat we als sportverenigingen van elkaar kunnen leren. 
 
Bovenop de normale sportbegroting van de gemeente Leiden maakt het Haagse 
kabinet in 2020-2022 jaarlijks ca. €100.000 euro vrij voor de gemeente Leiden om het 
Sportakkoord te implementeren. Daarnaast werkt de gemeente nog steeds hard aan 
ontwerp en aanbesteding van ons nieuwe zwembad in de Vliet. We hebben het goed 
getroffen met een gemeente die sport hoog in het vaandel heeft staan. 
 
De volledige tekst van het sportakkoord kun je hier lezen. 

   

https://water-vrij.nl/organisaties/
https://www.sportstadleiden.nl/uimg/sportstadleiden/b97835_att-sportakkoord-definitief-en-opgemaakt.pdf
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Bestuur 
 
 

 Grootste zwemsportvereniging van Nederland 
Donderdag 2 juli was er de ALV van de KNZB. Uit de meegestuurde stemlijst bleek dat 
ZVL-1886 met > 1700 leden de grootste zwem- en waterpolovereniging van Nederland 
is. En onze triathlonleden zijn daar dan nog niet eens bij opgeteld. 
 
Met 1200 jeugdleden hebben wij veruit de grootste jeugdafdeling. Dat is in 
belangrijke mate te danken aan de afdeling leszwemmen. Niet alleen numeriek een 
belangrijke afdeling, maar het leszwemmen is ook zeer belangrijk voor de instroom 
van nieuwe leden (kinderen die na het diploma zwemmen doorgaan bij onze 
verenging met zwemmen of waterpoloën) en levert ook een belangrijke positieve 
bijdrage aan de financiën van de vereniging. 
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ZVL-1886 kledinglijn 
 
 

 
 

 Kleding en pasavonden  
De meeste fabrieken in het buitenland zijn weer in productie. Op dit moment zijn er al 
veel bestellingen geleverd, maar het wachten is nog op de shirts en vesten. Zodra 
deze bij de leverancier binnen zijn, worden deze naar ons afgestuurd en ontvang je 
vanuit de vereniging een e-mail waar en wanneer je de spullen op kunt halen. 
  
We willen iedereen vlak voor de zomer in de gelegenheid stellen om kleding te 
bestellen. Met de regels van het RIVM in ons achterhoofd zullen we dinsdag 14 juli en 
donderdag 16 juli pasavonden organiseren. Waterskin zal die avonden aanwezig zijn 
in zwembad De Vliet. Het bad is om 19.00 uur open. 
 
We willen hen graag de tijd geven hun spullen uit te stallen, dus vanaf 19.30 uur is 
iedereen welkom om te komen passen. Naast natte textiel, tassen, handdoeken en 
shirts zijn er ook nieuwe trainingsbadpakken, zwembroeken en jammers beschikbaar 
én zijn er hoody's en hoodyvesten te passen!  
 

   

VOG 
 

 
 

 Verklaring Omtrent Gedrag 
ZVL-1886 vindt het belangrijk dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich in de 
sport verder kunnen ontwikkelen. Ontspanning, plezier, enthousiasme én veiligheid 
zijn hierbij belangrijke elementen en voorwaarden. In het kader van veilig sporten 
vragen we al ons kader, maar ook alle vrijwilligers en scheidsrechters, een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Na aanleveren hanteren wij als vereniging een 
geldigheidsduur van drie jaar; daarna moet er een nieuwe VOG aangevraagd worden.  
 
Vragen over ons beleid rondom de VOG kun je stellen op privacy@zvl-1886.nl. 

   

Triathlon 
 

 
 
 

 Triathlon 
Wat een turbulente periode hebben we achter de rug. Gelukkig hebben we mede 
dankzij jullie en binnen de regels de trainingen weer snel op kunnen starten. De 
triathloncommissie wil via deze weg dan ook alle triathleten, trainers en de corona-
coördinatoren heel erg bedanken voor hun inzet en het naleven van de regels. 
Gelukkig kunnen we met de nieuwe versoepelingen bijna weer ‘normaal’ trainen en 
kan er her en der toch nog aan een wedstrijd worden deelgenomen. 
 
Omdat er dit seizoen nagenoeg geen wedstrijden zijn, blijven de trainingen zoveel als 
mogelijk doorgaan. Alleen de zwemtraining op de donderdag vervalt. De leden die 
normaal op de donderdag trainen zijn deze zomer op maandagavond en/of 
zaterdagochtend welkom in zwembad de Vliet. 
 
Via de triathlon-mailing worden de triathleten op de hoogte gehouden over 
wijzigingen in aanmeldprocedure, vertreklocaties en starttijden.  
 

   
 Waterpolo 

 

 
 

 

 Waterpolo 
Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de voorbereiding van de competitie voor 
het nieuwe seizoen. De wedstrijden worden ingepland, maar alles met een grote slag 
om de arm in verband met Corona. 
 
De landelijke start van alle competities is in het weekend van 3 en 4 oktober. Omdat 
velen van ons dat weekend andere prioriteiten hebben, zullen de thuiswedstrijden 
van de regioteams een week naar voren worden geschoven: we beginnen dus op 26 
september. In overleg met de competitieleider worden ook zo veel mogelijk 
uitwedstrijden naar voren geschoven. Hou vooral je SportLink app in de gaten! 
 
De voorbereiding van het seizoen zal zoals gebruikelijk vanaf 31 augustus weer binnen 
zijn. Er zijn wat wijzigingen ten opzichte van afgelopen seizoen, dus hou de website in 

mailto:privacy@zvl-1886.nl
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de gaten en/of vraag je coach! De komende maanden veel vakantieplezier, en mocht 
je hier blijven, geniet van de uren in De Vliet ;-). 

   

Wedstrijdzwemmen 
 

 
 
 

 Wedstrijdzwemmen 
Allereerst wil de zwemcommissie de zwemmers, trainers en corono coördinatoren 
bedanken voor de wijze hoe men is om gegaan met het corono protocol. Doordat 
iedereen zich zo goed heeft aangepast aan de veranderde manier van trainen is het 
allemaal heel goed gegaan. 
 
De laatste zwemtraining die door Jorick en Lisanne wordt gegeven is op woensdag 15 
juli en we zullen hen op die dag uitzwaaien en bedanken voor de fijne zwemtrainingen 
de afgelopen jaren. 
 
Op zaterdag 18 juli is de allerlaatste zwemtraining van het seizoen. De bedoeling is om 
een gezamenlijke training met alle zwemmers te organiseren.  
 
De open water trainingen zijn ook weer van start gegaan. Elke donderdag en zaterdag 
van 18:30 tot 19:30 uur wordt er getraind in de Wijde Aa in Hoogmade. Om mee te 
kunnen trainen dien je wel een Safer Swimmer Towfloat en een gekleurde badmuts te 
hebben. 
 
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor de zwemmers van 12 jaar en ouder om een 
training bij de Masters te volgen in De Vliet. Er wordt dan een aparte baan voor jullie 
gereserveerd. De training wordt verzorgd door Ingmar. 
 
Medio augustus krijgen jullie een Nieuwsbrief Zwemmen waar we de plannen voor 
het komende seizoen in zullen delen. Op dit moment zijn we in overleg met de 
trainers over de invulling van de diverse trainingen. De Gemeente Leiden heeft 
toegezegd dat we vanaf 1 september weer gebruik kunnen maken van het 5 Meibad, 
dus kunnen we hopelijk weer op alle uren trainen. 
 
De KNZB is op dit moment bezig met het opstellen van een protocol, zodat we vanaf 1 
september weer aan zwemwedstrijden kunnen deelnemen en ook deze weer zelf 
kunnen organiseren. 
 
 
 
 

   

Leszwemmen 
 

 

 Leszwemmen 
Er is de afgelopen twee maanden enorm veel gevraagd van de vrijwilligers binnen de 
discipline leszwemmen. Bij het weer opstarten van de lessen konden we helaas maar 
een deel van onze leskinderen een plek bieden. Vanwege de corona beperkingen 
konden we slechts met kleine groepen starten. Daardoor moesten we kinderen (en 
hun ouders) soms teleurstellen omdat zij nog niet bij de groep leskinderen hoorden 
die al konden starten. Ook administratief moest er veel extra werk worden verzet. 
Extra knap dus dat het is gelukt een groot deel van de lessen weer op te starten. 
 
Begin juni heeft de voorzitter van de discipline leszwemmen, Jan Willem Fakkel, 
helaas besloten te stoppen. Gelukkig hebben diverse vrijwilligers direct aangegeven 
een stapje extra te zetten om zijn gemis op te vangen. Duidelijk is wel dat we Jan 
Willem zijn enorme inzet en professionaliteit zeer zullen missen. 
 
Het bestuur heeft de stichting Top Sport Leiden gevraagd te helpen met het opstellen 
van een korte termijn en lange termijn plan voor het leszwemmen. Niet achter een 
bureau maar op basis van gesprekken met de actieve vrijwilligers binnen ZVL-1886. 
We hopen op deze manier spoedig een commissie leszwemmen te kunnen formeren, 
analoog aan de zwem-, waterpolo- en triathlon-commissie. 
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Heb je interesse om mee te helpen of mee te doen met het verzorgen van het 
leszwemmen dan ben je welkom om het team te komen versterken (zie onder 
vacatures). 

   

Leszwemmen 
 

 
 

 Diploma zwemmen leszwemmen 
In juni hebben meer dan 180 leden hun A, B of C-diploma gehaald. De ABC leszwem-
kinderen die in maart hun diploma zwemmen afgelast zagen worden hebben vanaf 
half mei weer kunnen leszwemmen en in juni dus hun diploma kunnen halen. In het 
Leidsch Dagblad en Leids Nieuwsblad zijn hierover artilkelen verschenen. 
 
Afzwemmen is en blijft een feestje - ook in coronatijd. Zie https://www.zvl-
1886.nl/afzwemmen-in-coronatijd-toch-een-feestje/. 

   

Trainingen 
 

 
 

 Rooster De Vliet gedurende zomermaanden 
Het zomerrooster ligt er en is anders dan andere jaren in verband met Corona. In 
tegenstelling tot andere jaren wordt er meer doorgetraind en zijn er ook andere 
gebruikers in De Vliet waar we ineens rekening mee moeten houden. Vandaar dat we 
ook een beperkt aantal uren in De Zijl beschikbaar hebben. Het zomerrooster is geldig 
vanaf 20 juli tm 30 augustus. Daarna gaan we weer naar binnen volgens het reguliere 
rooster, dat op de website zal worden gepubliceerd. 
 
Zwemmen Masters 
Woensdag   19:00 – 20:00 Vliet 
Vrijdag    20:00 – 21:00 Vliet 
 
Triathlon 
Maandag   19:00 – 20:00 Vliet 
Donderdag   19:00 – 20:00 Zijl (borstcrawl) 
Zaterdag   08:30 – 09:30 Vliet 
 
Elementair 
Dinsdag   17:30 – 19:30 Zijl (wedstrijdbad) 
Donderdag   17:30 – 19:30 Zijl (recreatiebad) 
 
Waterpolo 
Jeugd DEF: Donderdag 18:00 – 19:00 Zijl 
Jeugd ABC: schema gecommuniceerd door trainers 
Selecties H/Da: schema gecommuniceerd door trainers 
 
Senioren 20 juli – 9 augustus (eerste 3 weken zomervakantie): 
Maandag:   20:00 – 21:00 Vliet 
Dinsdag:   20:30 – 21:30 Vliet 
Woensdag:   20:00 – 21:00 Vliet 
Donderdag:   20:30 – 21:30 Vliet 
 
Senioren 10 – 30 augustus (laatste 3 weken zomervakantie): 
Donderdag:   20:30 – 21:30 Vliet 
Zaterdag:   19:00 – 20:00 Vliet 
 
 
 
 

   

https://www.zvl-1886.nl/afzwemmen-in-coronatijd-toch-een-feestje/
https://www.zvl-1886.nl/afzwemmen-in-coronatijd-toch-een-feestje/
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Leidse Zwemweek 

 

 Leidse Zwemweek 
Speciaal voor de bovenbouw van de basisschool organiseren de Leidse zwembaden en 
zwemverenigingen de Leidse zwemweek. Er zijn tal van leuke zwemactiviteiten, zoals 
waterpolo, reddingszwemmen, AquaBoarden en een glijbaanrace. ZVL-1886 draagt 
ook bij aan deze Zwemweek met waterpolo en wedstrijdzwemmen. Het is voor 
iedereen tussen 8 en 12 jaar, inschrijven is noodzakelijk. Zie 
https://www.leidswater.nl/leidse-zwemweek. 

   

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 leszwemmen zoekt een nieuwe voorzitter 

• 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.leidswater.nl/leidse-zwemweek
mailto:info@zvl-1886.nl
mailto:bestuur@zvl-1886.nl

