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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 

 

 

 Terugblik Algemene Leden Vergadering 20 april 2021 
Op dinsdag 20 april waren zo’n dertig leden online aanwezig bij de Algemene 
Ledenvergadering. Daarin is een toelichting gegeven op het jaarverslag over 2020 en 
op de jaarcijfers over 2020. Na het positieve advies van de kascontrolecommissie 
heeft de ledenvergadering het bestuur decharge verleend hetgeen betekent dat het 
jaarverslag en jaarrekening formeel zijn goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Vervolgens heeft de ledenvergadering Sjoerd van der Luijt benoemd als bestuurslid 
triathlon. Sjoerd volgt daarmee Francien Bouwmeister op die sinds de fusie deze rol 
heeft vervuld. 

   

Bestuur – Organisatie 
 

 
 

 Michel van Ruiten - Lid van Verdienste 
Tijdens de ALV hebben we afscheid moeten nemen van Michel van Ruiten als 
penningmeester. Michel was na twee termijnen helaas niet meer verkiesbaar. Hij 
heeft achtereenvolgens de financiën bij de Zijl Zwemsport en ZVL-1886 op orde 
gekregen. Zowel vanuit het bestuur als vanuit diverse leden is veel waardering 
uitgesproken voor de manier waarop Michel ZVL-1886 richting een financieel sterke 
en gezonde vereniging heeft begeleid. Daarom ook was er bij de leden en bij het 
bestuur de wens om Michel van Ruiten te benoemen tot Lid van Verdienste van ZVL-
1886. 

   

Bestuur – Contributie 
 

 

 Contributie 
Het bestuur heeft besloten over de maand april toch contributie te heffen. Opnieuw 
een complexe afweging omdat we slechts een beperkt trainingsaanbod hebben 
kunnen faciliteren (in Alphen). Met het oog op de start van de vele trainingen in De 
Vliet – die de gehele zomer zullen doorlopen – is het noodzakelijk toch deze maand de 
contributie te heffen. 
 
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 
waarschijnlijk 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 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:financien@zvl-1886.nl
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Zwemmen 
 

 

 Vanaf 15 mei weer trainen in het gerenoveerde buitenbad van De Vliet 
Helaas vergen de renovatiewerkzaamheden in zwembad De Vliet meer tijd dan vooraf 
was ingeschat. Het gevolg is dat we als vereniging pas vanaf 15 mei van De Vliet 
gebruik kunnen maken voor hervatting van het trainingsprogramma. Omdat de 
binnenbaden nog niet open zijn hebben we een uitgebreid trainingsprogramma in De 
Vliet uitgewerkt waarbij alle leeftijdsgroepen aan bod komen. 
 
Trainingsschema De Vliet (vanaf 15 mei 2021) 
 

 
 
Dit rooster is geldig zolang de binnenzwembaden niet geopend zijn. Zodra we óók 
weer binnen kunnen trainen, zullen we een nieuw rooster voor binnen én buiten 
communiceren. 
 
Vanuit de disciplines volgt nog de communicatie over het (corona) protocol, de 
trainers en corona-coördinatoren. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacatures 
 

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

 

 Urgent - nieuwe vrijwilligers gezocht 
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 viertal bestuursfuncties: 
 

• Een nieuwe penningmeester. Deze functie is vacant en de vereniging zoekt 
met spoed naar een opvolger (schatting: 4 uur p/w) 

• Een badwater-coördinator (iemand die alle reserveringen coördineert, 
schatting: 1 uur p/w) 

• Een nieuwe voorzitter van de zwemcommissie 

• Enthousiaste en veelzijdige zweminstructeurs 
 
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 of kijk op onze website. 

   

ZVL-1886 is: 
35 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1000 leszwemmers, 

150 triatleten, 40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2021/03/Vacature-Zweminstructeurs-Leidse-Zwemschool.pdf
https://www.zvl-1886.nl/vacatures/

