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Inleiding
Sinds 1 mei 2018 zijn LZ1886 en De Zijl Zwemsport samengegaan in ZVL-1886. Het jaar
2020 was het tweede volle kalenderjaar van ZVL-1886.
Tetteroo Bouw & Ontwikkeling is vanaf seizoen 2019/2020 onze hoofdsponsor.
ZVL-1886 is één van de grootste zwem-, waterpolo- en triathlon-verengingen van
Nederland. Dit is te danken aan het grote aantal leden van deze drie disciplines
binnen de verenging en aan de omvangrijke discipline leszwemmen. ZVL-1886 is een
verenging met ca 1.800 leden waaronder meer dan 240 vrijwilligers (lesgevers,
trainers, officials, leden van commissies) en bijna 40 G-zwemmers.

Bestuur – ALV

Ledenvergaderingen
In 2020 is een tweetal ledenvergaderingen georganiseerd. De ALV in het voorjaar is
aanvankelijk uitgesteld in de hoop later in het jaar een bijeenkomst in het clubhuis te
kunnen organiseren. Uiteindelijk is de ALV online georganiseerd op maandag 28
september. Tijdens deze ALV is het jaarverslag toegelicht, is het financiële resultaat
over 2019 besproken en heeft de kascontrole-commissie decharge verleend aan het
bestuur.
Op 15 december 2020 is de najaars-ALV georganiseerd. Opnieuw online vanwege de
coronamaatregelen. Tijdens deze vergadering stonden onder meer de begroting 2021,
het contributie voorstel voor 2021 en diverse bestuur mutaties op de agenda.

Bestuur Communicatie

Communicatie
Het bestuur heeft in 2020 een zestal nieuwsbrieven rondgestuurd. De leden krijgen
per e-mail een bericht dat er een nieuwe nieuwsbrief is toegevoegd aan de website.
Via bestuur@zvl-1886.nl is het mogelijk suggesties te doen voor stukjes in de
nieuwsbrief of meldingen te doen indien de nieuwbrief notificatie niet goed
functioneert.

ZVL-1886 Tetteroo jaarverslag 2020

Pagina | 1

Bestuur Organisatiestructuur

Inrichting nieuwe organisatiestructuur
Het Dagelijks Bestuur van ZVL-1886 werd gevormd door:
• Caspar Boendermaker (voorzitter)
• Lex Backer (secretaris/plv. voorzitter)
• Michel van Ruiten (penningmeester)
Het Algemeen Bestuur bestaat daarnaast uit:
• Voorzitter discipline waterpolo – Gerard van Gent
• Voorzitter discipline zwemmen – Paul Chaudron (tot en met dec 2020)
• Voorzitter discipline triathlon – Francien Bouwmeister (tot en met dec 2020)
• Voorzitter discipline leszwemmen – Jan Willem Fakkel (tot en met juni 2020) /
Femke Hameetman (vanaf december 2020)
Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een projectbureau. Drie leden zijn
zeer actief binnen het projectbureau en vergaderen mee met het Algemeen Bestuur:
• Bregje van Scholl (o.a. webmaster, VOG’s, privacy, kleding)
• Richard Terpstra (o.a. ICT, communicatie)
• Cas Krol (ledenadministratie)
Het Dagelijks Bestuur komt iedere tweede dinsdag van de maand bijeen en het
Algemeen Bestuur komt maandelijks op de vierde dinsdag van de maand bijeen.

Financiën

Financiële resultaten 2020
De jaarcijfers over 2020 laten een mooi positief resultaat zien. Als gevolg van de
corona maatregelen is de omzet met € 432.000 aanzienlijk lager uitgevallen dan in
2019. De zwembaden waren zowel in het voorjaar als het najaar tijdelijk gesloten.
Gedurende die maanden heeft de vereniging niet de (volledige) badhuur behoeven te
betalen. Er is dan ook besloten om een aantal maanden geen contributie te heffen.
Wel is het zo dat voor de vereniging de vaste kosten (administratiekosten, kosten van
kantine zoals energie, verzekering e.d.) en de afdrachten aan de sportbonden (KNZB
en NTB) doorlopen.
De vereniging maakt – waar mogelijk – gebruik van de subsidiemogelijkheden van de
overheid. Het zijn echter relatief kleine bedragen die wij ontvangen en nog hopen te
ontvangen. Het gevolg is uiteindelijk een positief resultaat van € 30.000. Door het
resultaat over 2020 maakt de vereniging een stap naar een klein positief eigen
vermogen. 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 2020) beschikbaar bij de penningmeester (financien@zvl-1886.nl).
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Contributie

Contributie in 2020
Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 2020 diverse maanden geen of slechts zeer
beperkte trainingsmogelijkheden geweest. Daarom is er besloten, om de leden
tegemoet te komen, om meerdere keren geen contributie te innen. Het bestuur heeft
daarbij gehandeld tegen het advies van NOC-NSF, KNZB en NTB. Het landelijke advies
was de contributie te blijven innen en pas nadat 100% zeker was dat de vereniging
compensatie zou krijgen de leden te compenseren. ZVL-1886 heeft desondanks
enkele maanden niet de volledige contributie geïnd:
•
•
•

Maart 2020 (geen contributie geïnd)
Mei 2020 (50% geïnd)
December (geen contributie geïnd)

Wel heeft de vereniging dit jaar in de periode juni t/m eind augustus vele extra
trainingsuren in zwembad de Vliet mogelijk gemaakt.

Corona

Corona
Het jaar 2020 was een zeer bijzonder jaar ten gevolge van de coronamaatregelen. In
de periode maart – mei waren de zwembaden gesloten en ook weer vanaf 14
december. Vanaf de heropening van de zwembaden in mei 2020 waren er strenge
regels van toepassing in de Leidse zwembaden. De gemeentelijke baden hebben een
eigen coronaprotocol met routing en strenge beperkingen inzake groepsgrootte.
De vier disciplines binnen de verenging hebben elk een eigen protocol opgesteld om
daarmee voorzichtig weer trainingen en later zelfs even wedstrijden op te starten. Dit
heeft veel tijd en inspanning gevergd van de diverse commissies, de trainers en de
coaches. Geweldig dat alle vrijwilligers, trainers en zwemmers/poloërs zich zo hebben
ingespannen om de trainingen – en later ook wedstrijden – veilig en verantwoord te
kunnen organiseren. En speciale dank voor iedereen die de rol van coronacoördinator op zicht heeft willen nemen. Zonder hun inspanningen hadden we niet zo
snel weer de trainingen en zwemlessen kunnen hervatten.

Veilig Sportklimaat

Veilig Sportklimaat
De vereniging zet de komende jaren in op een veilig sportklimaat binnen de gehele
vereniging. De commissie Veilig Sportklimaat bestaat uit vijf personen (naast de beide
vertrouwenspersonen ook Hafida Azouagh, Paul Chaudron en Liesbeth Ouwerkerk) en
zet zich vooral in om de gedragsregels zoals vastgelegd in diverse protocollen (zie
website) levend te houden. Vanwege de corona-maatregelen is dat in 2020 een
lastige opgave gebleken. Het was niet mogelijk in groepen bijeen te komen. Gevolg is
dat er vooral plannen zijn uitgewerkt die we hopelijk bij de start van seizoen
2021/2022 wel goed kunnen uitrollen. De bedoeling is dat teams en trainingsgroepen
met trainer/coach én met elkaar in gesprek gaan over de voor hen belangrijkste regels
opdat het sporten voor iedereen veilig en leuk is.
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. In maart 2020 heeft de rechtbank in Den Haag hem tot een
lange gevangenisstraf veroordeeld. Een lid van het Dagelijks Bestuur is aanwezig
geweest bij de rechtszaak en het Algemeen Bestuur heeft alle leerervaringen
vastgelegd. De bedoeling was deze leerervaringen te bespreken met de aangeefsters
en vervolgens ook met andere betrokken instanties (KNZB, RTC, Leonardo, GGD en
NOC/NSF). Ten gevolge van de coronamaatregelen is dat er helaas nog niet van
gekomen. Het staat nu gepland voor het tweede kwartaal van 2021.
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Top Waterpolo Leiden

Samenwerking met Top Waterpolo Leiden (TWL)
De samenwerking met de Stichting Top Waterpolo Leiden is in 2020 verder
geïntensiveerd. TWL is er in geslaagd extra sponsors aan de vereniging te binden
waardoor er extra mogelijkheden zijn ontstaan om de topsport binnen ZVL-1886 te
ondersteunen.
De stichting TWL richt zich primair op de waterpoloselecties (dames, heren en jeugd)
maar heeft ook middelen gemobiliseerd voor topwatersport ondersteuning binnen
het wedstrijdzwemmen en de triathlon. 2020 was het eerste jaar waarin Tetteroo
Bouw- en Projectontwikkeling als hoofd- en naamsponsor verbonden was aan de
gehele vereniging. Daardoor hebben ook de disciplines wedstrijdzwemmen en
triathlon een start kunnen maken met additionele op topsport gerichte activiteiten.
Op dit moment verloopt de samenwerking goed en wordt gewerkt aan de uitwerking
van het topwaterpolo-plan voor de komende jaren.

ZVL-1886 kledinglijn

Verenigingskleding
Vrijwel alle leden hebben de verplichte verenigingskleding aangeschaft en vaak ook
nog andere kledingstukken besteld. Helaas bleek het uitleveren van alle bestellingen
moeizamer te verlopen dan aanvankelijk gedacht. De levering van verenigingskleding
door Waterskin (het door de vereniging geselecteerde bedrijf wat de
verenigingskleding levert) verliep in 2020 moeizaam. Dat is veroorzaakt door enerzijds
productie- en leveringsvertragingen t.g.v. corona en anderzijds door de
onmogelijkheid pasavonden te organiseren.
We verwachten dat later in 2021 de webshop ‘live’ gaat zodat iedereen rechtsreeks
verenigingskleding en nieuwe accessoires kan bekijken en bestellen. Er is ook een
speciaal mailadres voor alle vragen en opmerkingen inzake het bestellen en leveren
van verenigingskleding.

Nieuwbouw Zwembad

Nieuwbouw Zwembad De Vliet
De aanbesteding van het nieuwe zwembad is in 2020 met succes opnieuw in gang
gezet door de gemeente. De eerdere aanbesteding was mislukt. Onderzoek naar de
reden van deze mislukking is toen door een onafhankelijk team uitgevoerd, waarbij
het bestuur van ZVL-1886 ook in gelegenheid is gesteld om hun mening te delen over
de noodzaak van een nieuw zwembad en om suggesties te doen over het
aanbesteding proces.
De aanbesteding is inmiddels afgerond en op de valreep bij het afronden van dit
jaarverslag is bekend geworden dat de Leidse gemeenteraad op donderdag 9 april jl.
heeft ingestemd met de aanbesteding voor de bouw van het Combibad en ijshal De
Vliet. De bouw wordt de komende zomer gestart en de oplevering van het complex
staat gepland voor eind 2022/begin 2023.

Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren
Het bestuur heeft een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend met de
stichting 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 € 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 op een aantal momenten te
begeleiden.
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We hebben een commissie gevormd vanuit de verschillende disciplines om deze
samenwerking met Spieren voor Spieren zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven
en tijdens verschillende evenementen sponsorgelden te mobiliseren. Tijdens de
Albert Spijker memorial eind december 2019 is er een groot bedrag opgehaald voor
Spieren voor Spieren. Maar helaas is het niet mogelijk gebleken bij andere
evenementen geld voor Spieren voor Spieren op te halen. In 2021 hopen we wel weer
sponsorgelden te mobiliseren en te kunnen doneren.

Waterpolo

Waterpolo
Op de website waterpolo.zvl-1886.nl is alle informatie te vinden over de discipline
waterpolo. Daarnaast zijn er diverse social mediakanalen (Facebook, Instagram,
YouTube) en een nieuwsbrief voor de jeugd.
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 17 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 topsport niveau actief zijn. De 17 jeugdteams zijn 2
teams minder dan waarmee we 2019 mee afsloten. Dit is voornamelijk te verklaren
uit een lagere instroom bij onze jongste jeugd. De waterpolocommissie heeft
inmiddels maatregelen genomen om meer kinderen enthousiast te maken voor onze
mooie sport.
Zoals elders in het jaarverslag aangegeven, heeft ook voor het waterpolo het jaar
2020 in het teken gestaan van Corona. In maart werden als gevolg van de lockdown
alle competities 2019/2020 stopgezet. Kort daarna nam de KNZB het besluit het
seizoen niet meer af te maken. Voor de opstart van het nieuwe seizoen kon gebruik
worden gemaakt van coulance regelingen. Een van onze herenteams heeft hiervan
gebruik gemaakt door een seizoen op ‘pauzestand’ te gaan.
In het nieuwe seizoen zijn slechts twee competitieronden gespeeld alvorens het land
in oktober in een tweede lockdown ging. Op dat moment konden we voor jeugdteams
nog tot december trainingen aanbieden, wat ophield toen alle zwembaden in zijn
geheel werden gesloten. Eind 2020 heeft het ministerie van VWS het besluit genomen
dat topsportcompetities weer mochten opstarten. Dit betekende dat in januari 2021
de voorbereidingen voor onze Heren- en Damesselecties weer zijn opgestart.
En niet alleen de wedstrijd- en trainingsactiviteiten zijn stilgezet als gevolg van
Corona, ook het jaarlijkse goed bezochte jeugdkamp kon om dezelfde reden geen
doorgang vinden.
Het negatieve effect op de ledenaantallen is in 2020 gelukkig beperkt gebleken, maar
in het nieuwe jaar is de trend naar beneden voor met name de seniorleden sterker
geworden. Dit zal uiteraard effect hebben op het aantal teams dat in het nieuwe
seizoen zal worden ingeschreven.
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Triathlon

Triathlon
Afgelopen jaar werd ook voor de triathlonsport gekenmerkt door de coronapandemie.
Slechts enkele wedstrijden gingen onder bijzondere omstandigheden door, maar
verreweg de meeste werden afgelast. Ook de trainingen werden geprotocolleerd
aangeboden voor de leden en kende periode waarbij niets mogelijk was. Ondanks de
beperkingen werd het jaar gekenmerkt door een bestuur die samen met trainers en
leden op een creatieve manier op zoek bleef gaan naar mogelijkheden om samen op
gepaste afstand met elkaar te trainen. Ook de activiteitencommissie liet er geen gras
over groeien en bedacht originele ideeën om het clubgevoel te bevorderen. Hierdoor
werd des te meer duidelijk dat triathlonsport een groot samenhorigheidsgevoel kent
en dit gevoel nodig heeft om individuele doelen te bereiken. Ondanks de
coronapandemie, en daarmee het gebrekkige aanbod van trainingen en wedstrijden,
bloeit de triathlonafdeling als nooit tevoren.
Het jaar 2020 was het laatste jaar voor het triathlonbestuur dat werd gevormd door
Francien, Massimo en Tim. Eind 2020 hebben zij het stokje overgedragen aan Sjoerd,
Arno, Laura en Rutger. We willen het oude bestuur bedanken voor al hun inzet in een
bewogen jaar, maar ook voor de jaren daarvoor. Mede dankzij hen is de club gegroeid
en zijn er vooral veel leden bijgekomen die de triathlonsport pas recent hebben
ontdekt. Dit geeft vertrouwen in de toekomst; om als financieel gezonde afdeling, met
een nieuw bestuur en hernieuwde ambities, verder door te groeien.
Naast het groeiend aantal leden hebben ook nieuwe trainers zich gemeld om zich in
te zetten voor de triathlonafdeling. Door te investeren in nieuwe trainers kunnen we
het trainingsaanbod op het gebied van zwemmen, fietsen en hardlopen uitbreiden en
de toename van het aantal leden opvangen.
Tevens hebben de trainers samen met de leden van divisieteams aan het
topsportprogramma uitvoering gegeven door gestructureerd te trainen en testen af te
nemen. Zowel de heren- als dames-divisies waren klaargestoomd om op landelijk
niveau te strijden. Helaas gingen ook deze wedstrijden niet door, maar de basis voor
het volgende seizoen is gelegd. Het topsportprogramma blijft een speerpunt binnen
de afdeling.
Kortom een creatief en initiatiefrijk trainingsjaar zonder wedstrijden en
podiumplekken in een bijzondere tijd. De vereniging wil heel veel dank uitspreken
naar de trainers en vrijwilligers die zich inzetten om de trainingen en activiteiten
mogelijk te maken onder moeilijke omstandigheden.
Op de website triathlon.zvl-1886.nl 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.
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Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen
Op de website zwemmen.zvl-1886.nl is alle informatie te vinden over de discipline
wedstrijdzwemmen. Daarnaast zijn er diverse social mediakanalen (Facebook en
Instagram) en via de e-mail een nieuwsbrief.
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,
jurysecretariaat, tijdwaarnemers 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 (Senioren)
Jeugd
Minioren
Recreanten
Masters
Open Water zwemmen
G-zwemmen

Het aantal leden dat deelneemt aan het wedstrijdzwemmen is op peil gebleven
ondanks de coronamaatregelen waar de nieuwe aanwas vanuit het elementair
zwemmen komt maar ook vanuit andere verenigingen. Daarnaast is de tak Masters
een grote groep geworden. Zowel vanuit de borstcrawlcursus alsmede leden die in
het verleden aan het wedstrijdzwemmen hebben deelgenomen en nu weer zijn
gestart.
Bij de start van het nieuwe seizoen zijn er 3 coördinatoren voor de minioren, junioren
tot en met Senioren en de Masters waarvan twee van hen vanuit de eigen
zwemafdeling zijn doorgestroomd.
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. De
Nederlandse Kampioenschappen eind 2020 zijn komen te vervallen voor alle
leeftijdsgroepen.
In maart 2020 is op de valreep vóór de eerste lockdown nog de Speedo
jaargangwedstrijd georganiseerd welke weer een groot succes was.
We hebben in de competitie met beide ploegen weten te handhaven in de poule waar
we zaten en na de zomer zijn we ook gestart met twee ploegen waarbij de eerste
competitie met minder verenigingen is gezwommen vanwege de maatregelen.
Verdere competitiewedstrijden zijn niet meer gezwommen. Wel zijn er enkele
onderlinge wedstrijden gezwommen om het wedstrijdgevoel erin te houden.
Tot aan de eerste lockdown waren op de maandagavond in het 5 Meibad ca 40 Gzwemmers 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
Dit onderdeel van de vereniging streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen in de
Leidse regio een zwemdiploma te laten halen en op die manier bij te dragen aan de
zwemveiligheid. Ook bewegen en het plezier bijbrengen in zwemmen is belangrijk
omdat kinderen daar een levenslang van kunnen genieten.
Onze vereniging is volgens de KNZB de grootste zwemopleider van Nederland. Op de
website leszwemmen.zvl-1886.nl is alle informatie te vinden over het leszwemmen bij
ZVL-1886. ZVL-1886 faciliteert het leszwemmen voor meer dan 1000 kinderen.
Wekelijks worden met hulp van meer dan 80 vrijwilligers 29 zwemlesuren verzorgd
voor ca 820 kinderen:
• Superspetters in zwembad De Zijl; 9 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
•

•

•
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In 2020 schreef Tjeerd Scheffer van Stichting Topsport Leiden een rapport
met aanbevelingen over het zwemonderwijs binnen ZVL-1886. Zijn
aanbevelingen leidden tot onder andere een overkoepelend online
volgsysteem “Zwemscore” voor alle leszwemmers, uitgevoerd door Tilly
Schrama. Ook werden de diverse soorten zwemles samengebracht onder
ZwemABC en wordt Superspetters op dit moment afgebouwd. Het verbinden
en versterken van het merk vond plaats door het samenbrengen van alle
activiteiten onder het merk “Leidse Zwemschool”. Hiervoor werd met input
van alle betrokkenen gestemd op een nieuw logo en werd de nieuwe huisstijl
doorgevoerd op alle media en uitingen zoals de website.
Corona en alle maatregelen hadden impact op de hele maatschappij in 2020.
Voor het leszwemmen betekende dat er corona-coördinatoren moesten
worden aangetrokken en ingewerkt. Om kinderen weer op niveau te krijgen
en de doorstroom voorspoedig te laten plaatsvinden werd er met hulp en
energie van iedereen lesgezwommen in het buitenbad in de zomerperiode.
Net voor de tweede sluiting van de zwembaden werd er nog door een grote
groep kinderen afgezwommen met inspanning van alle betrokkenen.
Voor de circa 80 kinderen die niet konden afzwemmen in de periode van de
tweede sluiting worden in 2021 oplossingen gezocht.
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Evenementen

Evenementen
De vereniging organiseert zelf, of in samenwerking met partners jaarlijks verschillende
evenementen. De meeste daarvan hebben dit jaar helaas geen doorgang kinnen
vinden.
Wel doorgegaan:
• Speedo Jaargangwedstrijden (organisatie ZVL-1886)
Helaas niet doorgegaan:
• Swim-in Leiden – openwater zwemwedstrijd in Leidse gracht (organisatie ZVL1886 in samenwerking met Aquamania en de Stichting Triathlon Leiderdorp);
Wel is er een online variant mogelijk gemaakt.
• Triathlon Leiderdorp – jaarlijkse triathlon wedstrijd in Leiderdorp door de
Stichting Triathlon Leiderdorp waarin leden van ZVL-1886 zeer actief zijn)
• Taptoe – deelname met de vereniging aan de Leidse Taptoe; Wel is dit jaar
meegewerkt aan de online taptoe via een kort filmpje.
• Albert Spijker Menorial, jaarlijkse prestatie zwemevent waarbij deelnemers
grote afstanden zwemmen variërend van 30 x 50 tot 100 x 100 meter.
Het bestuur is zeer trots op de vrijwilligers die deze evenementen jaarlijks organiseren
en hoopt dat het spoedig weer mogelijk is deze events te organiseren.
Tot slot kan het bestuur met trots melden dat Chaymae Boudra op 21 november 2020
uit handen van de wethouder sport (Paul Dirkse) het Leidse jeugdlintje heeft
ontvangen. Chaymae is al jarenlang vrijwilliger bij het leszwemmen en trainer bij de
minioren wedstrijdzwemmers.

Tot slot

Tot slot
Een woord van grote dank aan iedereen die het in 2020 mogelijk heeft gemaakt toch
veilig en verantwoord te kunnen trainen, in het bijzonder de corona-coördinatoren en
de disciplines die corona-protocollen hebben uitgewerkt. Maar onze dank gaat zeker
ook uit naar alle leden die onze vereniging trouw zijn gebleven.
ZVL-1886 is een grote en brede sportvereniging met veel sporters, vrijwilligers en
sympathisanten. Het jaar 2020 was een zeer bijzonder jaar waarin iedereen veel
minder toe is gekomen aan trainen, wedstrijden spelen, elkaar aanmoedigen en
gezellig samenzijn als normaal.
We hopen dat in de loop van 2021 alle trainingen weer kunnen opstarten en na de
zomer wellicht de verschillende competities weer kunnen opstarten. Als vereniging
kijken we enorm uit naar vele mooie, leuke, fijne en gezellige sportmomenten. Het is
en blijft belangrijk daarbij altijd elkaar positief en respectvol te benaderen. Op die
manier maken we er ook 2021 weer een geweldig leuk en sportief watersport jaar
van. Met elkaar, voor elkaar!

Het bestuur
April 2021

ZVL-1886 is:

ZVL-1886 Tetteroo jaarverslag 2020

35 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1000 leszwemmers,
150 triatleten, 40 G-sporters en 150 verenigingsleden
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