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Nieuwsbrief bestuur 
 

Het algemeen én het brede 

bestuur vergaderen maandelijks 

op dinsdagavond. Vergadering 

bijwonen? Geen probleem. Stuur 

een mailtje naar: 

bestuur@zvl-1886.nl 

 

 

 20 april 2021 - Algemene Ledenvergadering 
Op dinsdag 20 april organiseert het bestuur de Algemene Ledenvergadering. Daarin 
presenteren we de jaarcijfers over 2020 en zullen we het jaarverslag over 2020 
toelichten. Tevens dragen we een nieuw bestuurslid voor (vanuit de discipline 
triatlon) en leggen we een voorstel voor aan de ledenvergadering over het op 
kwartaalbasis incasseren van de contributie. Dat scheelt de penningmeester/ 
ledenadministratie een hoop werk. Uiteraard kunnen tijdens de ALV ook allerlei 
andere vragen vanuit de leden worden beantwoord. Het wordt een online 
vergadering en aanmelden kan via bestuur@zvl-1886.nl. De vergaderlink wordt dan 
toegestuurd. 

   

Bestuur – Contributie 
 

 

 Contributie 
Het bestuur heeft besloten over de maand maart toch contributie te heffen. Een 
complexe afweging omdat we slechts voor een beperkt aantal leden daadwerkelijk 
trainingen hebben kunnen verzorgen. Toch meent het bestuur dat het verstandig is 
wel contributie te heffen, om de volgende reden: 
 

• Het is nog steeds niet duidelijk hoe de KNZB (wedstrijd- en competitiegelden) 
en gemeente Leiden (verhuur badwater) omgaan met de rekeningen die zij 
aan onze verenging hebben gestuurd. In feite komt het erop neer dat indien 
de gemeente en de KNZB door de Rijksoverheid voldoende worden 
gecompenseerd die rekeningen niet betaald behoeven te worden, maar men 
houdt nadrukkelijk de mogelijkheid open dat tenminste een deel van de 
rekeningen toch betaald moeten worden. 
 

• ZVL-1886 hanteert een maandelijkse contributie-incasso. De inkomsten van 
de verenigingen zijn daardoor gelijkmatig verspreid over het jaar. De kosten 
echter niet. Het intensieve gebruik van zwembad de Vliet in de 
zomermaanden en de waarschijnlijke normale opstart van het seizoen na de 
zomer vereisen dat we als vereniging een kleine buffer opbouwen voor die 
relatief dure maanden. 

 
Wel willen we in deze periode een uitzondering maken voor leden die door de corona 
maatregelen in bijzondere omstandigheden zitten. Zij kunnen hiervoor contact 
opnemen met de penningmeester via financien@zvl-1886.nl. 

   

mailto:bestuur@zvl-1886.nl?subject=Verzoek%20tot%20bijwonen%20bestuursvergadering
mailto:bestuur@zvl-1886.nl?subject=Aanmelden%20ALV%2020%20april%202021
mailto:financien@zvl-1886.nl
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Bestuur –  
Nieuwbouw Zwembad 
 

 

 Commissie Clubhuis de Vliet 
Als de gemeenteraad van Leiden het resultaat van de aanbesteding goedkeurt in april 
2021, dan zal de nieuwe ijshal/zwembad-combinatie “Sportboulevard De Vliet” naar 
verwachting eind 2022 of begin 2023 kunnen worden opgeleverd. 
 
Het bestuur van ZVL-1886 zou graag een “Commissie Clubhuis De Vliet” samen willen 
stellen van ca. 4-6 enthousiaste leden, bestaande uit een leuke mix van vooral ervaren 
maar ook jeugdige leden. 
 
Het doel van deze commissie is, in samenwerking met het bestuur van ZVL-1886 en de 
projectontwikkelaar van de gemeente, het ontwikkelen van een gedetailleerde 
huisstijl en aankleding van het nieuwe clubhuis. Het nieuwe clubhuis moet straks als 
ons nieuwe thuis aanvoelen! 
 
Het zou fijn zijn als deze commissie begint met het bezoeken van enkele clubhuizen - 
van clubs zoals ASC in Oegstgeest - die erin geslaagd zijn om hun lange en mooie 
historie te laten terugkomen in de aankleding van hun nieuwe clubhuis. Daarnaast 
liggen er wellicht ook mooie kansen om te duiken in de archieven van De Zijl, LGB en 
LZ1886 om inspiratie op te doen. 
 
Wellicht is het een idee om bijvoorbeeld een stamboom/tijdlijn te maken van hoe de 
diverse Leidse clubs uiteindelijk zijn gefuseerd tot ZVL-1886. Denk aan logo’s, foto’s 
van oprichtingsaktes, voormalige clubhuizen, sportieve successen, leszwemmen, 
afzwemmen, triatlon, waterpolo, wedstrijdzwemmen, Albert Spijker Memorial, 
ereleden, vrijwilligers, landskampioenschappen, Europese successen, 
kampioensfeesten, barbecues bij Wilbert, krachttrainingen, bad personeel van De 
Zijl/5mei, ALV’s, fusiedocument, scheidsrechters, Leidse spelers/speelsters op 
Olympische spelen, etc., etc. Bekerkast met belangrijkste bekers van afgelopen ±135 
jaar? Hoe kunnen we het clubhuis gebruiken voor TWL-sponsor events? Waar kunnen 
TWL-sponsoruitingen komen etc.? 
 
Als je interesse hebt om je aan te melden voor deze “Commissie Clubhuis De Vliet”, 
neem dan s.v.p. contact op met Caspar Boendermaker of Lex Backer. 
 

 

   

mailto:bestuur@zvl-1886.nl?subject=Interesse%20%22Commissie%20Clubhuis%20De%20Vliet%22
mailto:secretaris@zvl-1886.nl?subject=Interesse%20%22Commissie%20Clubhuis%20De%20Vliet%22
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Waterpolo 
 

 

 Livestream Top Waterpolo 
De afgelopen weken hebben we via YouTube livestreams verzorgd van de 
thuiswedstrijden van beker- en eredivisiewedstrijden van de dames en heren 
waterpolo-selecties. De Top Waterpoloteams spelen op het hoogste landelijke niveau 
en vallen daardoor onder de bijzondere bepalingen voor de topsport. Binnen strikte 
protocollen – waaronder tweemaal per week een coronatest – mogen topsport-teams 
trainen en wedstrijden spelen. Via social media en de app-groep “vrienden van ZVL-
1886 dames 1” zijn de actuele livestreams van zowel thuis- als uitwedstrijden. Voor de 
thuiswedstrijden van onze dames en heren, zie ons eigen YouTube-kanaal. 

   

De Leidse Zwemschool 
 

 

 Leszwemmen is weer gestart 
Vanaf dinsdag 16 maart heeft ZVL-1886 de zwemlessen weer kunnen opstarten. Dat 
betekent dat de ruim 900 leden die bij ZVL-1886 zwemles krijgen en zich voorbereiden 
op het A, B of C-diploma óf het Superspetters-diploma weer het water in mogen 
springen. Een groot compliment voor het team dat binnen ZVL-1886 het leszwemmen 
coördineert. Binnen enkele dagen is het hen gelukt alle ouders te informeren over de 
opstart van de zwemlessen en de daarbij geldende protocollen en ook om alle 
vrijwilligers weer in te plannen bij de meer dan 20 lesuren die we als vereniging 
verzorgen. 

   

Zwemmen 
 

 

 Zwemmen in het gerenoveerde buitenbad van De Vliet 
Intussen hunkeren de vele andere leden van onze vereniging naar een duik in het 
zwembad. De afgelopen maanden is er gelukkig de mogelijkheid om in Alphen aan de 
Rijn individueel in het buitenbad te zwemmen. Daar wordt al enthousiast door veel 
leden gebruik van gemaakt. Ook is het gelukt een aantal groepstrainingen voor <27 
jaar leden in het buitenbad in Alphen te organiseren. Tevens zijn er buiten- en online 
trainingen vanuit de verschillende disciplines georganiseerd. Maar het allerliefst 
duiken we toch weer dichter in de buurt in het water. 
 
Op dit moment is het nog steeds niet duidelijk wanneer zwembad de Zijl en het Vijf 
Meibad weer opengaan voor trainingen van de wedstrijdzwemmers, triatleten en 
waterpoloërs. Daar heeft het bestuur besloten in elk geval weer – net als vorige jaar – 
extra veel trainingen in het gerenoveerde buitenbad van De Vliet mogelijk te maken. 
 
De afgelopen winter is het bad gerenoveerd en nog steeds lijkt het haalbaar dat het 
bad per 1 mei opengaat. Vanaf dat moment zal ZVL-1886 alle avonden het bad mogen 
gebruiken om te trainen. 

   

https://www.youtube.com/ZVL-1886
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Zwemmen 
 

 

 Zomerrooster zwembad De Vliet (concept)  
Het is op dit moment nog niet zeker – maar wel waarschijnlijk – dat we vanaf het 
moment van opening van zwembad de Vliet (1 mei 2021) tot en met de sluiting (31 
augustus 2021) heel veel verenigingsuren kunnen reserveren. Onderstaand het 
rooster. De verschillende commissies zullen hierover nog via de eigen nieuwsbrieven 
berichten. Naar verwachting zijn dezelfde corona-maatregelen van kracht als vorige 
jaar en zal er tijdens alle trainingsmomenten een corona-coördinator aanwezig zijn 
wiens aanwijzingen opgevolgd moeten worden zodat we als vereniging gebruik 
kunnen blijven maken van deze unieke mogelijkheid om exclusief als vereniging van 
het zwembad gebruik te mogen maken. 
 
Dit jaar is er weer de mogelijkheid voor alle niet-wedstrijdenleden (o.a. ouders, 
vrijwilligers, recreanten en voormalig wedstrijdsporters) om op dinsdag van 19.00 tot 
20.00 uur van het zwembad gebruik te maken. Benut deze mogelijkheid want het is 
heerlijk om in de lente en zomer van het openluchtbad gebruik te mogen maken. Er is 
dat uur geen trainer aanwezig maar wel de mogelijkheid om zelf wat banen te 
trekken. 
 
Het zomerschema (van 1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021): 
 

Maandag 19.00-20.00 uur – Triatlon 
20.00-21.00 uur – Waterpolo senioren (dames en heren) 

Dinsdag 19.00-20.00 uur – Waterpolo jeugd jongens 
20.00-21.00 uur – Vrij zwemmen voor alle leden niet-spelende leden 

Woensdag 19.00-20.00 uur – Zwemmen (masters) 
20.00-21.00 uur – Waterpolo senioren (dames en heren) 

Donderdag 19.00-20.00 uur – Waterpolo jeugd (meiden) 
20.00-21.00 uur – Waterpolo senioren 

Vrijdag 20.00-21.00 uur – Zwemmen (masters) 

Zaterdag 08.30-09.30 uur – Zwemmen (borstcrawl groep) 
09.30-11.00 uur – Triatlon 

Zondag -- 

 
NB. Dit zomerschema zullen we nog intensiveren indien de binnenzwembaden 
onverhoopt in mei nog steeds niet heropend zijn. 

   

De Waterkeet 
 

 

 Clubhuis toch in gebruik 
Vorige week is het clubhuis van ZVL-1886 aan de Paramaribostraat (De Waterkeet) 
gebruikt als stembureau. Het is fijn dat we het clubhuis toch kunnen gebruiken 
ondanks dat de zwembaden gesloten zijn. Door de week voor het afnemen van 
corona-tests bij de waterpolo-selectiespelers en nu dus ook als stembureau. 
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Vacatures 
 

 
 
Penningmeester, badwater-
coördinator, een nieuwe 
voorzitter van de zwemcommissie 
en Zweminstructeurs gezocht 

 

 Vacatures 
ZVL-1886 is een grote vereniging waar heel veel vrijwilligers helpen om zwemlessen, 
trainingen, wedstrijden, diverse evenementen en vereniging brede activiteiten te 
organiseren. Veel vrijwilligers doen dat al heel veel jaar. Het is daarom belangrijk dat 
er steeds weer nieuwe vrijwilligers zich melden. Vele handen maken het leuker en 
makkelijker om alle taken te vervullen. Op dit moment zoeken wij kandidaten voor 
een drietal bestuursfuncties: 
 

• Een nieuwe penningmeester 

• Een badwater-coördinator (iemand die alle reserveringen coördineert) 

• Een nieuwe voorzitter van de zwemcommissie 

• Enthousiaste en veelzijdige Zweminstructeurs (m/v) in Leiden 
 
Daarnaast zijn de verschillende disciplines op zoek naar leden of ouders van leden die 
een rol willen vervullen als official bij wedstrijden, begeleider bij wedstrijden en 
trainers voor sommige trainingsuren. 
 
Schroom niet om te informeren wat het precies betekent. Dat kan rechtstreeks bij één 
van de bestuursleden van de disciplines (vz-zwemmen@zvl-1886.nl; vz-

waterpolo@zvl-1886.nl; vz-triathlon@zvl-1886.nl of vz-zwemles@zvl-1886.nl), via 
bestuur@zvl-1886.nl of kijk op onze website. 

   

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/2021/03/Vacature-Zweminstructeurs-Leidse-Zwemschool.pdf
mailto:vz-zwemmen@zvl-1886.nl?subject=Info%20vacature
mailto:vz-waterpolo@zvl-1886.nl?subject=Info%20vacature
mailto:vz-waterpolo@zvl-1886.nl?subject=Info%20vacature
mailto:vz-triathlon@zvl-1886.nl?subject=Info%20vacature
mailto:vz-zwemles@zvl-1886.nl?subject=Info%20vacature
mailto:bestuur@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/vacatures/

